
warunkdw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam\wienia; badanie i ocena ofert,.
przedstawienie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionkn - Leszczyny do zatwierdzenia
w szczeg'lnoici" (...) propozycji wykluczenia wykonawc6w, propozycji odrzucenia ofert oraz
wyboru naikorzystnieiszej oferty tub uniewa2nienia postgpowania, a takze innvch
pr z ew i dzi any c h pr z ep i s ami p r aw a z am6w i e ri pub I i c z ny c h " .

Za przygotowanie i przeprowadzenie opisywanego postgpowania o udzielenie
zam6wienia odpowiedzialnoS6 ponosi p. Wieslaw Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny, kt6ry bgd4c Kierowniki em Zamawiaj4cego nie powier zyl w formie
pisemnej innym osobom wykonywania zastrzelonych dla niego czynnoSci w zakresie
przygotowan ia tego2 postgpowania.

Udzielenie zam6wienia publiczneso

Zgodnie z umow4 w sprawie zam6wienia publicznego Nr 2p.272.14.2011

z 25 pu2dziemika 20ll r. zawart4 pomigdzy p. Wieslawem Janiszewskim - Burmistrzem
Miasta i Gminy Czerwionka- Leszczyny, a wybranym wykonawcq: przedsigbiorstwem

Budowlanym,,DOMBUD" S.A. z Katowic strony um6wily sig o wynagrodzenie ryczahowe
wykonawcy zatealizacjg przedmiotu umowy w lqcznq kwocie 14.910.000,00 zl brutto,

Stwierdzono, 2e zal<res Swiadczenia wykonawcy wynikaj4cy z umowy jest to2samy

z jego zobowiqzarriemzawartym w ofercie.

Strony ustalily termin zakofrczenia przedmiotu umowy: ,, 15 maja 2013, przy azymi
o Termin zakoriczenia realizacji fazy projehowej do 5 miesigcy od dnia podpisania

umowy, przy czym termin ten jest terminem podpisania bezusterkowego protokolu

o db i oru do kume nt acj i pr oj e h ow ej pr z e z Inw e s t or a zas t gp c z e go,

o Termin zakoriczenia realizacii fazy wykonawczej nastqpi najpLiniej w dniu

15.05-2013 r.przy czym termin ten jest terminem zgloszenia do odbioru koricowego

przez wykonawcA bezusterkowo i nalezycie wykonanego calego zakresu proc

wchodzqcych w sklad fazy wykonawczej, o kt6rej mowa w pkt 3.2.2) SIll'Z wraz

z dostarczeniem pozytywnych opinii i stanowisk slu2b, o hilrych mowa w art. 56 ust. I

Prawa budowlanego".

Wg stanu na dziefi kontroli, tj. 30 kwietnia 2013 r. wydatki poniesione przez

Inwestora - Gming i Miasto Czerwionka - Leszczyny na realizacjg zad,ania inwestycyjnego

pn. ,,Zmiana funkcji hali widowiskowo- sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne

w Czerwionce - Leszczynach (dot. umowy Nr 2P.272.14.2011) wynosz4 11.385.359,84 zl
brutto, w tym:

o Srodki UE z EFRR - 7.347.595,62 zl,
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o Srodki  wlasne -  4.037,764,22 21
Pytania wtazz wyjasnieniami stanowiqzal4cznik Nr I do protokolu kontroli. I
Wykaz akt kontroli Nr AIV61 0017113/r1L2.2.1. stanowi zal4cznikNr 2 do protokolu kontroli. 

I

2'2'2' Przetargnieograniczony na roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym pn. I
,,Przebudowa i remont budynku starej szkoly przy zespole szk6l Nr I wra, I
z rozbudow4 o l4cznik". 

I
Celem kontroli bylo sprawdzenie prawidlowoSci: zabezpieczenia Srodk6w I

finansowych w budzecie Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny, przygotowania I
i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu I
nieograniczonego orazrczliczeniazwykonawc4 ww. zadaniainwestycyjnego. I

KontrolQ objgto nastgpuj4ce dokumenty: uchwalg budzetow4 na 2012 r. wraz I
ze zmianarni, kosztorys inwestorski, dokumenty d,otyczqce przetargu nieograniczonego I
na tealizacjg niniejszego zadania, w tym: ogloszenie o zam6wieniu, specyfikacjg istotnych I
warunk6w zam6wienia, najkorzystniejsz4 ofertg, protok6l postgpowania, umowg w sprawie I
zam6wienia publicznego, ogloszenie o udzieleniu zam6wienia publicznego, faktu ry wraz I
z protokolami odbioru czgsciowego, ewidencjg ksiggow4 do konta 0g0. 

I
zr6dla sfinansowania i zabezoieczenie srodk6w finansow)rch na realizacjg zadania Iinwe$ysyi.usp I-Kwoty 

uigt. w zal4czniku do Uchwaly Nr XXIIU247:12 Rady Miejskiej I
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej I
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny: I

Zadanainwestycyjne obejmuj4ce realizacje zadania,,Przebudowa i remont budynku I
starej szkoly przy Zespole szk6l nr I wraz z rozbudowE o l}cznik', 

I
tr-4czne naklady finansowe 2 2g4 526,00 zl I
Limity wydatk6w w latach:

iiilri,rydatk6w 

w ratach: 

, ;::ill;ll;i I
Limit zobowi4zan 2 250 000,00 zl I
Ustalony limit zobowi4zahbylnihszy od,lqcznych naklad6w o kwotg 34 526,00 zl I
i nie obejmowal wydatk6w poniesionych na: I

,rfu. +l,"84 
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- w dniu 26 lipca 2012 r. dotycz4ca realizacji zadania

Pozwolenie na budowg

Na mocy decyzji administracyjnej Nr 147/2011 wydanej w dniu 24 marca 20ll r.
przez Starostg Rybnickiego zostal zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie
dlazarnierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa i remont budynku starej szkoly przy Zespole
Szk6l Nr I wraz z rozbudowq o lqcznik" na dzialkach polo1onych w Czerwionce -

Leszczynach prty ul. Ks, Pojdy 77c, nr dzialek 1225/569, 1603/561, 560, 1724/5J7.

Zgodnie ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wieni a - zatwierdzonq przez
p. Wieslawa Janiszewskiego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a Leszczyny
- przedmiotem niniejszego zam6wienia jest: ,,przebudowa i remont budynku starej szkoly
w celu dostosowania istniejqcego budynku do standarddw i obowiqzujqcych warunk6w
technicznych oraz dobudowa lqczniko przy Zespole Szk6t nr I w Czerwionce - Leszczynech,,.

Zakres niniejszego zam6r.vienia obejmuje m.in.: rozbi1rkg konstr.ukcji dachu v,raz
z polvyciem, rozbi6rkg ician zewngtrznych i wewngtrznych do poziomu parteru, wykonanie

fundamentdw pod iciany i schody, wykonanie drena2u opaskowego, wykonanie docieplenia
ician zewngtrznych wraz z wyprawkq tynkarskq, wykonanie konstrukcii dachu
z zaimpregnowanego drewna, wykonanie docieplenia dachu, wykonanie instalacii
wewngtrznych wod-kan., c.o., elehrycznych (...),'.

Zgodnie ze stanem faktycznym, kwota wartoSci tego zam6wienia (wartoSi

szacunkowa zarn6wienia) przes4dzila o obowi4zku zarnieszczenia ogloszenia o zam6wieniu
w Biuletynie Zamowieri Publicznych, co Zamawiaj4cy uczynil w dniu 12 czerwca 2012 r.
(nr ogloszenia 197144-2012). Okres zwi4zaniaofert4 Wznaczono na 30 dni. Termin zlo2enia
ofert wyzn aczono na dzieh 28 czerwca 20 12 r. do godz. 1 0 :3 0.

Jedynym kryerium oceny ofert ustalono ceng - 100%. Zamawiaj4cy z4dal wniesienia
wadium w kwocie 50.000,00 zl. Natomiast jako termin zakoiczenia realizacji przedmiotu

zam6wieniaWznaczono datg,,do I I paldziemika2013 r.',

Zamawiajqcy w ogloszeniu o zam6wieniu zastrzegl, przewiduje udzielenia
z am6w i e ri uzup el ni aj qcy c h " .

Zgodnie z protokolem postgpowania, bezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy
podal, 2e na sfinansowanie opisywanego zadania inwestycyjnego zarnierza przeznaczyc

kwotg 2.205.007,48 zl brutto.

1775 405.98 zl



l'792'689,01 zl netto (co stanowi r6wnowartoS6 kwoty 44s.g86,g2 euro gdyZ Sredni kurs
zlotego w stosunku do euro - stanowi4cy podstaw g przeliczenia wartojci zam6wieri
publicznych, zgodnie z obowi4zuj4cym Rozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia
1 6 grudnia 201| r. Dz. IJ . z 2007 r., Nr 241 , poz. 17 63 - wynosi 4 .0196 zt).

Na podstawie ZanEdzenia Nr 169112 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka -
Leszczyny z dnia 12 czerwca 2012 r. zostala powolana komisja pzetargowa
w szeScioosobowym skladzie.

Zadaniem Komisji przetargowej bylo: "przeprowadzenie oceny spelnienia przez wykonawc1w
warunk'w udzialu w postgpowaniu, badanie i ocena ofert, przedstawienie propozycji
wykluczenia wykonawc6w, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub
uni ew aZni e ni a p o s t gp ow ani a "

Z tteici protokolu postgpowania wynika, 2e d.o uplywu terminu skladania ofert
zlohono 13 ofert. Ptzy czym. komisja przetargowa uznala w wyniku badania i oceny ofert-
ze jeden wykonawc a zostal wykluczony z opisywanego postgpowania.

Jako najkorzystniejsz4 zostala wybrana najtailsza oferta nr 11 zlo1ona przez
Podkarpack4 Instytucjg Gospodarki Budzetowej CAMATIA z Rzeszowa z cena ofertowa
1.775.405,98 zl brutto.

Pr6b4 dla kontroli objgto prawidlowoSi wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 1l
zlohonej przez Firmg Podkarpack4 Instl'tucjg Gospodarki Bud2etowej CARPATIA
zRzeszowa.

W toku kontroli ustalono, Le Zamawiajqey

w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

w postgpowaniu w zakresie dysponowania

uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia:

,,Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia zostanie
sp e lni ony, j e 2 e I i wykonaw c a b g dzi e dy sp o now al.-

a) co najmniej jednq osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi o specjalnoici konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeri tub
rdwnowa2ne, w tym wydane na podstawie wczesniejszych przepis6w,

b) co naimniej iednq osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi o specialnofci instalacyjnej bez ograniczeri w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeri cieplnych, wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych lub
r6wnowaine, w tym wydane na podstawie wczeiniejszych przepisfw,

w ogloszeniu o zam6wieniu, a tak2e

zawarl nastgpuj4cy opis warunku udzialu

Kluczowym Personelem, kt6ry bgdzie

\
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c) co naimniei iednq osobq posiadaiqcq uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specialnoici instalacyinei bez ograniczeri w zalvesie sieci, instalacji
i urzqdzeri elehrycznych i erektroenergetycznych rub r6wnowo2ne, v) fym wydane na
po ds taw ie w cze iniej s zyc h przepis 6w "

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze
najkorzystniejsz4 (najtariszfl wybrano ofertg
Gospodarki BudZetowej CARpATIA zRzeszowa.

Zamawiajqcy zEdal w celu potwierdzenia speinienia ww. warunku udziatu
w postgpowaniu - ,,wyka7u os6b, ktdre bgdq uczestniczyt w wykonywaniu zam6wienia,
w szczeg'lnoici odpowiedzialnych za iwiadczenie uslug, kontrolg jakoici lub kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temqt ich h,votifikacji zu*-odowych,
doiwiadczenia i wyl<sztalcenia niezbgdnych do wykonania zom^wienia, a tak2e zalcresu
wykonywanych przez nie czynnoici oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi
osobami - wgwzoru Zalqcznik nr 6 do SIWZ,'.

Stwierdzono, 2e wykonawca Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budzetowej
CARPATIA zRzeszowaw zlo2onej ofercie zalqczyl wykaz os6b wskazuj4c, ze legitymuj4
sig one uprawnieniami budowalnymi bez ograniczen o wymagany ch przez Zamawiajqcego
specjalnoSciach budowlanych. Jednakze wykaz os6b zalqczony do wybranej oferty
nie zawiera kluczowej dla Zanawiaj4cego informacji o wyksztaiceniu tych os6b.
Wykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana jako najkorzystniejszanie zawarl tej informacji
o wyksztalceniu os6b, kt6re bgd4 uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wieni atak2ew wykazie
os6b, kt6ry zostal uzupelniony w toku postgpowania na wezwanie Zamawiajqcego w trybie
przepisu art.26 ust. 3 ustawy Pzp.

oferty z datq 16 lipca 2012 r. jako

wykonawcy Podkarpackiej Insty,tucji

inspektora Wydzialu

Leszczyny, peiniqcego

Komisji Przetargowej

w takim stanie rzeczy, Inspektorzy kontroli wyst4pili do
zamowiefi Publicznych w Urzgdzie Gminy i Miasta czerwionka -

w opisywanym przetargu nieograniczonym funkcig przewodni czqcego
z nastgpuj 4cymi pytaniami :

I) w jaki spos6b zamawiaiqcy zweryfikowal osoby wykazane przez wykonawca
Podkarpackq Instytucjg Gospodarki Bud2etowej CARPATIA z Rzeszowa skoro
zardwno w wykazie os6b zawartym w ofercie tego2 wykonqwcy nr t t jak i w wykazie
os6b uzupelnionym przez tego| wykonawcg w trybie ort. 26 ust. 3 ustawy pzp

nie zostala podana istotna informacja dotyczqca wyksztalcenia tych os6b, h6ra byla
wymagana przez Zamawiajqcego we wzorze dokumentu stanowiqcego zalqcznik nr 6
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2) dlaczego Zamowiaiqcy w toku oceny i badania ofert nie zqdal od wybranego
wykonmucy CARPATIA z Rzeszowa informacji dot. wyl<sztalcenia os6b zdolnych do
wykonania zamdwienia, skoro we wszystkich pozostatych 12 ofertach zloionych
w tym postgpowaniu wykonawcy zawarri w ,,wykazie os6b" wymagsne przez
Zamawiaiqcego informacje dotyczqce wyksztalcenia os6b zdolnych do wykonania
zam6wienia ?

Z pisemnych wyjaSnien zlolonych w toku kontroli przez lnspektora Wydzialu
Zam6wien Publicznych w Urzgdzie Miasta i Gminv
co nastgpuje:

Czerwionka - Leszczyny wynika

,,Zamawiajqcy weryfikowal osoby wykazane

Instytucjg Gospodarki Budzetowej CAR7ATIA z
zalqczonego do oferty Zalqcznika Nr 6 _ ,,Wyknzu

kierowania robotami budowlanymi,,, Zalqcznika Nr 7 _

uczestniczyt w wykonwaniu zamfwienia posiadajq

podstawie uzupelnionego ww.,,Wykazu os6b....,,.

Zamawiajqcy opisujqc w Specyfikacji

w Ogloszeniu o zamdwieniu warunek udzialu

sprecyzowal jakie wyksztalcenie muszq

Olveilil natomiast jaki rodzaj uprawnieri

przez ll/ykonawcA tj. podkarpackq

Rzeszowa zardwno na podstawie

os6b posiadajqcych uprawnienia do

,,Oiwiadczenia, 2e osoby, kt6re bgdq

wymagane uprawnienia" iak i na

Istotnych Warunk6w Zam6wienia oraz

w post?powaniu dotyczqcy dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zam6wieniq nie

posiadat osoby zdolne do wykonania zamtwienia,

muszq posiadat te osoby,

Dlatego tez, weryfikuiqc osoby wykazane przez Podkarpack4 Instytucjg Gospodarki
Budzetowej CARPATIA z Rzeszowa, w ww. stanie fahycznym nie uznano by wyt<sztalcenie
bylo znaczqcq informaciq dotyczqcq tych osdb, gdyz z pozostalych dokument6w jednoznacznie
wynikalo, 2e ww. osoby posiadajq wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunk,w Zqm^wienia
kwalifikacje zawodowe.

Zamawiaiqcy w toku badania i oceny ofert nie zqdat od wybranego Wykonawcy tj.
Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Bud2etowej CARPATIA z Rzeszowa inJormacji
dotyczqcej wylrsztalcenia os6b zdolnych do wykonania zam6wienia, poniewa2 w warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia nie postawiono wymagari
dotyczqcych wyksztalcenia tych osdb, a iedynie wymagania co do rodzaju posiadanych przez
te osoby uprawnieri budowlanych.

Badanie pozostalych ofert w tym zalcresie nie mialo wplywu
Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budietowej ]AR\ATIA. Kazda

na oceng oferty

z ofert w ww.
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postgpowoniu byla badana i oceniana indyuidualnie na podstawie zlozonych przez
Wykonawc|w w tym zalvesie dokument|w".

Cytowanych powyzej wyjaSnieri nie mohna uwzglgdnii. powszechnie znanym
zjawiskiem w Srodowisku inzynieryjnym jest bowiem fakt, ze uprawnienia budowlane
wydawane na poprzednio obowi 4zujEcych zasad,ach okreslonych w odrgbnych przepisach
wielokrotnie budz4 szereg w4tpliwoSci bgd4cych przedmiotem spor6w co do zakresu tych
uprawnieri.

Twierdzenie przez Przewodnicz4cego komisji przetargowej powolanej dla cel6w
opisywanego przetargu nieograniczonego jakoby wyksztalcenie nie bylo znacz4c4 informacj4
dotycz4cl os6b, kt6re bgd4 wykonywai zam6wienie moze tylko wskazywad, ze Zamawiajqcy
dokonuj4c badania i oceny wybranej oferty w zakresie dysponowan ia przez wykonawca
Kluczowym Personelem kierowal sig wyl4cznie domniemaniem rzetelnoSci dokument6w
w wybranej ofercie.

Zamawiajqcy nie jest bowiem juZ uprawniony d,o 2qdaniatakich dokument6w jak decyzja

o ptzyznaniu uprawnieri budowlanych lub zaSwiadczenie o przynale2noSci do wlaSciwei izbv
samorz4du zawodowego.

Tym samym, brak w ,,wykazie os6b" informacji o wyksztalceniu Kluczowego personelu,

kt6ry bgdzie uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia wlaSciwie nie pozwolil

Zamawiajqcemu na zweryfrkowanie pod wzglgdem autentycznoSci informacji zawartych

w wybranej ofercie przezpryzmatnarzuconychprzezsamego Zamawiajqcego wymog6w dot.
uprawnieri budowlanych bez ograniczen w specjalnoiciach budowlanych, o kt6rych mowa
powyZej.

Skoro bowiem tylko osoby posiadaj4c e wyi,sze wyksztalcenie techniczne moge

uryskad wedlug aktualnie obowi4zuj4cych przepis6w uprawnienia nieograniczone,

to osoby ze Srednim wyksztalceniem technicznym, kt6re wczeSniej nabyly uprawnienia

budowlane.mogQ je realizowad nadal, ale wedlug zasad obowi4zuj4cych osoby z tym

samym' cryli Srednim, wyksztalceniem, tj. w wedlug aktualnie obowi4zuj4cych

przepis6w w ograniczonym zakresie.

Stosownie do tredci art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, zamawiajEcy

wzWa wykonawc6w, ktorzy w okreSlonym terminie nie zlobyli wymaganych przez

zamawiaj}cego oSwiadczeri lub dokument6w, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktoruy

nie zloLyli pelnomocnictw, albo ktorzy zlolyli wymagane przez zamawiajqcego o$wia d,czenia

i dokumenty, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj4ce blgdy lub kt6rzy zlolyli wadliwe
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pelnomocnictwa' do ich zlo2enia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlo2enia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

zaniechanie przez zamaviai*cego - Gming i Miasto czerwionk a Leszczyny wezwania
wykonawcy Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budzetowej CARpATIA z Rzeszowa
do uzupelnienia kompletnego wykazu os6b, kt6re bgd4 wykony"wai zam6wienie stanowi
naruszenie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowieri
publicznych (tj. Dz.IJ. z 2010 r. Nr 1 13, poz. 7 59 ze zm.).

Do obowi4zk6w czlonk6w Komisji przetargowej powolanej na podst awie zarzqdzenia
Nr 169/12 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny zdnia 12 czerwca 2012r.
nale2alo m'in': ,'sprawdzanie zgodnoici i kompletnoici zloionych o/ert z treicig
z atw i er dz o nej sp e cyfi kacj i i s t o tny ch w ar unk6w z am 6w i e ni a ( . .. ),, .

za przygotowanie i przeprowadzenie opisywanego postgpowania o udzielenie
zam6wienia odpowiedzialno6d ponosi p. wiesiaw Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny, kt6ry bgd4c Kierownikiem zamatvraj4cego nie powier zyl wformie
pisemnej innym osobom wykonywania zastrzekonych dla niego czynnoSci w zakresie
przygotow ania tego? postgpowania.

zgodnie z umow4 w sprawie zam6wienia publicznego Nr K1.272.6.2012 z 26 lipca
2012 r' zawart4 pomigdzy p. wieslawem Janiszewskim - Burmistrzem Gminy i Miasta
Czerwionka - LeszczYnY, a wybranym wykonawc4: Podkarpack4 Instytucj4 Gospodarki
Budzetowej CARPATIA z Rzeszowa strony um6wily sig o wynagrodz enie ryczaitowe
wykonawcy zarealizacjg przedmiotu umowy w l4cznej kwocie l.77|.40i,gg zl brutto.

Stwierdzono, 2e zakres Swiadczenia wykonawcy wynikaj4cy z umowy jest to2samy
z jego zobowiqzaniemzawartym w ofercie.

Strony ustalily termin zakohczenia przedmiotu umowy: ll pu2dziemika21l3
Ogloszenie o udzieleniu zam6wienia zostal o zarnieszczone w Biuletynie

Publicznych pod Nr 271 840-20t2 z d,atq26lipca20t2 r.
Wg stanu na dzien kontroli, tj. 30 kwietnia 2013 r. wydatki poniesione przez

Inwestora na rcalizacig zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i remont budynku starej
szkoly przy ZS Nr I wraz z rozbudowl o l4cznik (dot. umowy Nr 2p.272.6.2012) wynosza
347.319,82 zl brutto (Srodki wlasne).

Pytania wrzzwyja5nieniami stanowi4 zal4cznik Nr I

Wykaz akt kontroli Nr AK/6100/7113/111.2.2.2. stanowi

r.

Zamowiert

\

\
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do protokolu kontroli.

zat4cznik Nr 2 do protokolu U"rri,"ii.
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,,Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszcrynach,,.
Celem kontroli bylo sprawdzenie

finansowych w budzecie Gminy i Miasta

i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

nieograniczonego oraz rozljczenia zwykonawc4

Kontrol4 objgto nastgpui4ce dokumenty: uchwalg budZetow4 na 20ll r. wraz
ze zmiana]tri, kosztorys inwestorski, dokumenty dotycz qce przetargu nieograniczonego
na realizacjg niniejszego zadania. w tym: ogloszenie o zam6wieniu, specyfikacjg istotnych
warunk6w zam6wienia, najkorzystniejsz4 ofertg, protok6l postgpowania, umowg w sprawie
zam6wienia publicznego, ogloszenie o udzieleniu zam6wienia publicznego, faktur y wraz
z protokolami odbioru czgsciowego i koricowego, ewidencjg ksiggow4 do konta 0g0.

mwestycyJnego

Kwoty ujgte w zalqczniku do Uchwaly Nr D?88/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej

Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny :

Zadania inwestycyj ne ob ej muj 4ce
Nr 2 w Leszczynach"

N,qczne naklady fi nansowe

Limity wydatk6w w latach:

2011 r.

2012 r.

Limit zobowi4zan

re al i zacj e zadania,, Term o m o demizacj a G i mnazj um

Ustalony limit zobowiqzartbylnilszy od l4cznych naklad6w o kwots

i nie obejmowal wydatk6w poniesionych na:

- wykonanie dokumentacji projektowej (2010 r.)

W ramach ww. limitu zostaly zawarte nastgpuj4ce umowy:

- w dniu 14 czerwca20ll r. dotycz4carcalizacji zadania

- w dniu 30 czerwca20ll r. zlecenie nadzoru

nad rcalizacj q zadania i nwe styc yj n e go

- w dniu 30 czerwca2}ll r. wykonania tablic informacyjnych

Pozwolenie na budowg

2,2.3. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym pn.

prawidlowoSci: zabezpieczenia Srodk6w

Czerwionka - Leszczyny, przygotowania

zam6wienia publicznego w trybie przetargu

ww. zadania inwestycyjnego.

5 535,00 zl 
\

770,00 zl

i i,fl :
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2 494 684,72 zl

2 442 956,72 zl

21 472,00 zl

2 464 428,12 zl

30 256,00 zl

30 256,00 zl

I 162145,86 zt
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Na mocy decyzji administracyjnej Nr 35212009 wydanej w dniu 3l lipca 2009 r.
z upowa2nienia Starosty Rybnickiego przez Sekretarza Powiatu zostal zatwierdzony projekt
budowlany i udzielone pozwolenie dla zarnierzenia budowlanego pn.: ,, Termomodernizacja
Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach (obieh kategorii I4 na dziatknch poloionych w Leszczynach
przy ul. Ogrodowej 6, nr dzialek; 299, 300, 372/298,'.

Zgodnie ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia - zatwierdzonE przez
p' Wieslawa Janiszewskiego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a Leszczyny
- przedmiotem niniejszego zamowienia jest: ,, termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2
przy ul' Ogrodowej 6 w Czerwionce - Leszczynach" polegajqco na dociepleniu przegr1d
zewngtrznych, wymionie stolarki, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej Scian podziemia
modernizacii instalacii c.o., wymianie instalacji odgromowej, wykonaniu instalacji solarnej,
wymianie kotla gazowego dla potrzeb c.w.u. oraz wymianie doSwietlaczy okien piwnicznych,,.

Zgodnie ze stanem faktycznym, kwota wartoSci tego zam6wienia (wartoS6
szacunkowa zam6wienia) przes}dzila o obowi4zku zamieszczenia ogloszenia o zam6wieniu
w Biuletynie ZamSwieri Publicznych, co Zamawiaj4cy uczynil w dniu 6 maja 2011 r.
(nr ogloszenia I03290-20II). Okres zwiqzania ofertq Wznaczono na 30 dni. Termin zlo1enia
ofert wyznaczono nadzien24 maja2}ll r. do godz. l0:30.

Jedynym kr}terium oceny ofert ustalono ceng - 100%. Zamawiaj1cy 2Ed,al wniesienia
wadium w kwocie 20'000,00 zl. Natomiast jako termin zakolczenia realizacji przedmiotu
zam6wieniawyznaczono datg,,do 30 wrzeSnia 20II r.,,

ZarnawiajEcy w ogloszeniu o zam6wieniu zastrzegl, ,, nie przewiduje udzielenia
z amdw i e ri uzupelniaj qcyc h " .

Zgodnie z protokolem postgpowania, bezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy
podal, 2e na sfinansowanie opisywanego zad,ania inwestycyjnego zamierza przeznaczye

kwotg 2.439.906,72 zl brutto.

Calkowita wartoSi opisl"waneg o zadania inwestycyjnego zostala ustalona przez
zamawiaj4cego na podstawie kosztorysu inwestorskiego z datq 2 stycznia 2010 r. oraz jego

aktualizacji (protok6l z oszacowania wartodci zadania z 21 .03.2011 r.) na kwotg l.g7 4.055,70
zl netto (co stanowi r6wnowartoSi kwoty 488.162,46 euro gdyZ Sredni kurs zlotego
w stosunku do euro - stanowi4cy podstawE przeliczenia wartoSci zam6wieri publicznych,

zgodnie z obowi4zuj4cym rozporz1dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia \
2009 r.Dz.tJ.22009 r., Nr 224,po2.1796 - wynosi 3,g39 zl). 
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Na podstawie Zarz4dzenia Nr
Leszczyny z dnia 6 maja20Il r. zostala

skladzie.

Zadaniem Komisj i przetar gowej bylo :

warunkdw udzialu w postgpowaniLt,

l31l1l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka _

powolana komisja przetargowa w szeScioosobowym

" przeprowodzenie oceny spelnienia przez wykonawc6w

badanie i ocena ofert, przedstawienie propozycji

uniewainienia postgpowania " .

Z protokolu postgpowania wynika, 2e w

4 oferty z ktorych 2adna nie podlegala odrzuceniu

wykluczeniu z postgpowania.

Jako najkorzystniejsza zostala wybrana najtahsza oferta zlozona przez wykonawca

,,DAMBUD" s'c. z Mikolowa z cenEofertow4 944.834,03 zl netto/ 1.162.145.g6 zl brutto.
Udzielenie zam6wienia publiczne gq

Zgodnie z umow4 w sprawie zam6wienia publicznego Nr KI.272.3.2011 z 14 czerwca
20Il t' zawartq pomigdzy p. Wieslawem Janiszewskim - Burmistrzem Gminy i Miasta
czerwionka - Leszczyny, a wybranym wykonawc4: ,,DAMBLJD,, s.c. z Mikolowa strony
um6wity sig o wynagrodzenie ryczaltowe wykonawcy za realizacjg przedmiotu umowy
wl4cznej kwocie 1.162.145,86 zl brutto.

Stwierdzono, 2e zakres Swiadczenia wykonawcy wynikaj4cy z umowy jest to2samy
z jego zobowiEzarriem zawartym w ofercie.

Strony ustalily termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 wrzeSni a201l r.

Ogloszenie o udzieleniu zam6wienia zostalo zarnieszczone w Biuletynie Zamowieft
Publicznych pod Nr 156982-2011 z data 14 czerwca2}ll r.

Odbi6r rob6t budowlanych

zgodnie z protokolem odbioru koricowego zadania z dnia 4.ll.20rl

2e wykonanie pelnego zalcresu wynikajqcego z umowy Nr 2p.272.3.2011

umowy zostal wykonany bezusterkow o ".

Wydatki poniesione ptzez Inwestora na realizacjg zadania inwestycyjnego pn.

"Termomodemizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach" (dot. umowy Nr 2p.272.3.201l)

wynosz? 1.162.145,86 zl brutto, w tym:

. Srodki UE z EFRR - 974.488,41

o Srodki wlasne - 187.657,45 zl

wykluczenia wykonawcdw, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty tub

wymaganym terminie zostaly zlohone

oraz Zaden z wykonawc6w nie podlegal

r. ,,potwierdza sig,

oraz 2e przedmiot
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2.3. Rozliczenie otzymanych i udzielonych dotacji
2'3'l' wydatki z tytulu dotacji dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych -
z zastosowaniem ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

Kontrol4 objgto: prawidlowosd udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji dla
podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych orazprawidlowosi ujgcia dotacji w ksiggach
rachunkowych. Kontrolg przeprowadzono na podstawie dotacji udzielonych w latach 20ll-
2012 na realizacjE zadah publicznych, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r' o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. tJ. z 2010 r., Nr 234, poz.
1536 zpoLn. zm) dla:

' zHP chor4giew Sl4ska Komenda Hufca czerwionk a-Leszczyny na zad,anie w zakresie
ochrony i promocji zdrowia pn. ,,B4dhmy niepowtarzalni,' oboz integracyjny
z programem profilaktycznw (wysokosi dotacji 34.272,00 zl) w 20rl r.,
' PCK w Knurowi e - Zarz4d Rejonowy na zadanie w zakresie pomocy spolecznej (.. .) pn.
,,Dostarczanie ZywnoSci potrzebuj4cym mieszkaricom Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny w ramach europejskiego programu pomocy 2ywnoSciowej PEAD 2011,,
(wysokoSi dotacji -19.724,90 zl) w 20tl r.,

o ZHP Chor4giew Sl4ska Komenda Hufca Czerwionk a-Leszczyny na zad.anie
w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. ,,Ob6z integracyjny nad morzem z programem
profilaktycznym- Razem rafiniej" (wysokosi dotacji -27.000,00 zl) w 2012 r.

Ustalono,2e:

1.) Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach nie skorzystala z uprawnienia, o kt6rym mowa
w art. 5a ust. 2 wskazanej powyzej ustawy, tj. do uchwalenia wieloletniego programu
wsp6lpracy. Natomiast w mySl art. 5 a ust. I ww. ustawy uchwalala Roczne programy

Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zorganizacjami pozaruqdowymi oraz
innymi po dmiotam i pr ow adz4cymi dzialalno si po2ytku publ i czne go :
'na2071 rok - uchwal4 Nr LIVi671 lr0 z dnia29 pu2dziemika 2010 r.,
- na2012 rok - uchwalE Nr xrlll4}lll z dnia 30 wrzesnia 20ll r.

2-) Zgodnie z trescil zalEcznik6w do ww. uchwai - odpowiednio: pkt 3 rozdz. VI i pkt 4.
rozdz. VI ,'Komisjg Konkursow4 powoluje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny
w drodze zan4dzenia po uplywie terminu do skladania ofert (...)". Burmistrz Miasta i Gminy



- Nr 6/11 z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej oceniaj4cej
oferty zlo2one w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjg zad,anpublicznych Gminy
i Miasta czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z bud2etu gminy
w 2011 r'(".). Ostateczny termin skladania ofert, okreslony w ogloszeniu o konkursie ofert
na dotacje w 2011 r. to 5 sfycznia 20ll r.,

- Nr 62111 z dnia 7 marca 20ll r. w sprawie j.w. ostateczny termin skiadania ofert.
okre5lony w ogloszeniu o konkursie ofert na dotacje w 2011 r. to 7 marca 20ll r.,
- Nr 2ll2 z dnia 2 stycznia 2012 r, w sprawie powolania Komisji Konkursowej oceniaj4cej

oferty zlo2one w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjg zad,anpublicznych Gminy
i Miasta Czerwionk*-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budzetu gminy w 2012 r.
('..). Ostateczny termin skladania ofert, okreSlony w ogloszeniu o konkursie ofert na dotacie
w 2012 r. to 3 stycznia 2012 r.

W zwiEzku z powylszym zwr6cono sig o pisemne wyjadnienie do p. Wieslawa
Janiszewskiego - Burmistrza Gminy i Miasta, przyczyn powolyrvania q,w. Komisji
Konkursowych przed uplywem ostatecznego terminu skladania ofert, a wigc w spos6b
niezgodny z tresci4 uchwal Rady Miejskiej. w odpowiedzi czytamy, 2e: ,frojeldy
zarzqdzeri z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowuje pracownik merytoryczny Wydzialu
Ronvoju Gminy i Miasta. Nastgpnie podlegajq one sprswdzeniu przez Wydziat prawny,

Skarbnika, Selvetarza Urzgdu, Pelnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki i na

koniec sq podpisywone przeze mnie i rejestrowane w rejestrze zarzqdzeri, zgodnie z data ich

wydania. W wyniku przeoczenia nie nvr1cono uwogi, ze zarzqdzenia niniejsze wydane byt

powinny z dotq p62niejszq".

3.) Czlonkiem Komisji Konkursowej w latach 2011 -2}l2bylaKomendantzHp - im. Gen.

Wr6blewskiego w Czerwionce-Leszczynach, a wigc przedstawiciel podmiotu skladaj4cego

oferty na r ealizacjg zadan:

- w crterech z pigciu obszar6w w 20i i r. (6 ofert),

- w trzech z pigciu obszar6w w 2012 r. (5 ofert).

PrawidlowoSd powolywania Komisji Konkursowej rozpatrywano r6wniez w odniesieniu do

treSci art. 15 ust. 2 d. ww. ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

Ptzyczyny powolywania przedstawiciela ZHP Chor4giew Sl4ska Komenda Hufca

Czerwionka-Leszczyny w sklad Komisji Konkursowej, p. Wieslaw Janiszewski - Burmistrz

Gminy i Miasta wyjasnil nastgpuj4co: ,,Zgodnie z przepisami ustawy z dnia

24 lwietnia 2003 r., o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

poz.873,  zpdin.  zm.) ,wg.  s tanuprawnegow 2010rokuar t .  l5  ust .2d, , ,wsk ladkgyis i i  \
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konkursowei wchodzq osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe tub podmioty
wymienione w art' 3 ust' 3, z wylqczeniem osdb wsknzanych przez organizacje pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorqce udzial w konkursie,,. ogloszono nab6r
przedstawicieli chgtnych do prac w komisji. Do udziaru zgrosila sig m.in. (. .)
przedstawicielka ZHP chorqgiew Stqska Komenda Hufca czerwionka-Leszczyny, kt6ra
zostala wpisana na listg przedstawicieli z dnia l4.l2.2010 roku. L[/obec powyzszego zostala
ona powolana w sHad Komisji Konkursowej. Stosuiqc zapisy art. 15 ust. 2f. (...) zostala
wylqczonazprackomisj iwobszarachl-4ibraloudziattytkowocenieofertywobszarze5z

zakresu pomocy spolecznej " .

ogloszenie otwartych konkurs6w ofert dotyczyly pigciu obszar6w:

1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia,

2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
3. W zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci,

4' w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

5' W zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b.

Burmistrz Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny wyllczyl ww. osobg z prac
Konkursowej na czas oceny ofertzlohonych w obszarach:
- 1 - 4 (pismem zdniaT stycznia2}Il r.,Nr RGiM.0716_17/ll ),
- 1,2,4 (pismem zdnia 11 stycznia 2012r.,NrRGiM.524.22.2012\.

w 2012 r. czlonkiem Komisji Konkursowej byl r6wnie2 przedstawiciel prezes

Stowarzyszenia Kulturalno - Spolecznego ,,Orkiestra Dgbierisko", kt6re zlo1ylo ofertg na
realizacjg zadania publicznego w obszarze ,,zadaniaw zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br
kultury i dziedzictwa narodowego". Osoba ta zostala r6wniez wyl4czona z prac komisji
konkursowei na czas oceny ofert zlolonych w tym obszarze, pismem Burmistrza z drua Il
stycznia 2012 r., Nr RGiM. 524.23.2012.

Natomiast zal}czniki do protokol6w Nr 3 z prac Komisji konkursowej oceniaj4cej oferty
zloaone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadart publicznych z budzetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia: 25 stycznia 20ll r. i 19 stycznia 2012 r.,
w zakresie ,,merytorycznej oceny ofert kt6re spelnily wymogi formalne konkursu,, O{r 1-
Tabelaryczne zestawienie punktacji w konkursie na dotacje i Nr 3 - Uzasadnienie do wyboru
ofert) zostaly podpisane r6wnie2 przez osoby wyl4czone. W zwi4zku ztymzwr6cono sig o
pisemne wyjaSnienie do Przewodnicz4cego Komisji Konkursowej, jak nale2y rozumiec
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Przewodnicz4cy komisji Konkursowej wyjasnll,2e ,,w zalqczniku Nr I (...) do protokolu Nr
3 Komisii Konkursowei z 201I r. osoba wylqczona z prac komisji w obszarach I - 4,
potwierdza podpisem wsp6lnq decyzig odrzucenia oferty w obszarze 5 z zalcresu pomocy
spolecznei i braku punktacii dla oferenta. w zalqczniku Nr 3 do protokolu Nr 3 osoba ta
potwierdza podpisem uzasadnienie z iakich wzglgd6w i na jakim etapie prac odrzucono ofertg
w obszarze 5 z zalcresu pomocy spolecznej,,.

Nale2y zauwa2y6, 2e odtzucenie jedynej oferty zlozonej w zakresie obszaru 5 nast4pilo ze
wzglgd6w formalnych (nie uzupelnione braki w dokumentacji), co Komisja Konkursowa
oceniajlca oferty zlohone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zad,an
publicznych z budzetu Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny, potwier dzila juzw protokole
Nr 2 z dnia25 stycznia 20ll r.

4') Zgodnie z regulaminami prac Komisji Konkursowej przyjgtymi zarz4dzeniami
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Nr 6/ll z dnia 4 stycznia 2011 r.,
Nr 6211 1 z dnia 7 matca 2017 r., Nr 2ll2 z dnia 2 stycznia 2072 r.,,,podejmor,vanie decyzji
odbywa sig poprzez glosowanie wigkszoSciowe, w obecnoSci co najmniej polowy czionk6w
Komisji' W sprawach nie rozstrrygnigtych glosowaniem decyduje glos przewodniczqcego

Komisji". w ptzedlolonej kontroluj4cym dokumentacji nie zawarto informacji
podwiadczaj4cej przebieg glosowania Komisji Konkursowej w jakiejkolwiek kwestii.
Od Przewodniczqcego Komisji pobrano wyjaSnia w sprawie:
- w jaki spos6b ptzebiegalo glosowanie Komisji Konkursowej oraz w jaki spos6b jest
dokumentowany przebieg glosowania, co potwierdza iz decyzja Komisji jest wynikiem
glosowania wigkszo6ciowego,

- zapisu z regulaminu prac Komisji, zgodnie z kt6rym ,,komisja wypracowuje stanowisko, po
zebraniu,,indywi dualnych opinii czlonk6w komi sj i doty czqcy ch wszystki ch o fert,,.
W odpowiedzi czTrtatry: ,J(omisja podczas prac wypracowala stanowisko po zebraniu
indywidualnych opinii w stosunku do wszystkich ofert. Kaidy z czlonk\w Komisji wypowiadal
sig i przedstowial swoje zdanie nt. danej oferty. W trakcie dyskusji Komisji uzgadniala swoje
stanowisko. Po zakoriczeniu omawiania i dyskusji nih z czlonk6w nie wyra2al sprzeciwu ani
nie zglaszal zdania odrgbnego. l|/szyscy czlonkowie komisji akceptowali wsp1lnie
wypracowane stanowisko, przyjmuiqc lub odrzucajqc danq ofertg. Nie bylo r6wnie2 spraw
nierozstrzygnigtych. Jednogloine przyjgcie lub odrzucenie danej of"rty ma odnuierciedlenie w
zalqczniku Nr 3 do protokolu Nr 3 - ,,(Jzasadnienie do wyboru ofert", gdzie komisja
stwierdza, 2e ,,oferta spelnia lvyteria" oraz pozytywnie ocenia sig wsp1lpracA, co daje
gwarancig dobrei realizacji zadania". Naleiy to rozumiet w ten spos6b,,ze wszyscy
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czlonkowie komisii iednogloinie glosowali za przyigciem lub odrzuceniem danej oJbrty. Nie
znolazlo to odanierciedrenia w protokore, gdyz prahykq iest odnotowwanie jedynie
przypadlw' gdy ieden lub wigcej czlonk6w Komisii jest przeciwny w trakcie glosowania,,.
Ponadto wyjasniono, 2e ,,Kaidy czlonek Komisii w trakcie jej prac po zapoznoniu sig
z ofertami' przedstawia swoia indywidualnq opinig dotyczqcq poszczegllnych ofert. g/ trakcie
dyskusii i omawiania poszczeg6tnych ofert, komisja wypracowuje wsp1lne stanowisko
i wsp6lnie podeimuie decyzig o przydzieleniu punhdw za dane lvyterium oraz proponowanej
wysokoici dotacii' Ma to odnvierciedlenie we wszystkich protokolach i w zalqcznikach do
protokol6w".

5') w latach 2011-2012 w Biuletynie Informacji Publicznej nie zanrieszczono informacii
(publikacji) o otwartym konkursie ofert oraz o wynikach otwartego konkursu ofert, zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 13 ust. 3 pkt I i art. 15 ust. 2 lit. j ustawy z dnia24 kwietnia
2003 r' o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie. pracownik wydziaiu Rozwoju
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczvny potwierdzil fakt nie dopelnienia tego obowi4zku.
W zwi4zku zpowylszym zwr6cono sig o pisemne wyjaSnienie do Naczelnika ww. wydzialu.
W wyjasnieniu Naczelnika ww. Wydzialu czytarny,2e: ,rlnformacje o otwarech konkursach
ofert i wyniknch otwartych konkursdw ofert za 201 I i 2012 r. zostaly opublikowane na stronie
internetowei www.czerwionks-leszczvny.p! w zaHadce ,,Aktualnoici" (201I - ogloszenie:

wyniki:

ogloszenie:http:/l
.html) 2012

ly.news l034.html,
wyniki: 

l
i wylqcznie przez przeoczenie pracownikn (p... ...) nie zostalo ,,podlinkowane', i zamieszczone
w Biuletynie Informacii Publicznei". Pani Naczelnik poinformowala ponadto ,2e ,,przeoczenie
to zostalo naprawione i informacje o otwartych konkursach ofert i wynikach otwartych
konkurs6w ofert za2\lI r. i 2012 r. opublikowano w BIP w dniu 26 kwietnia br.,,.
6.) Organ wykonawczy jednostki samorz4du terytorialnego, nie p6zniej niz do dnia
30 kwietniakahdego roku, jest obowi4zany opublikowai w Biuletynie Informacji publicznej

sprawozdanie zrealizacji progftImu wsp6lpracy z orgarizacjami pozarzqd,owymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy zarokpoprzedni. Jednak w Biuletynie
Informacji Publicznej, nie dokonano publikacji sprawozd ania za 20ll r. z realizacjiprogramu
wsp6lpracy z otgarrizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami. Nie dochowano
obowi4zku wynikaj4cego z art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. odzialalnosci

o
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poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2010 r., Nr
w brzmieniu obowi4zuj4cym od dnia 3 listopada 20ll r.

234, poz. 1536 j.t. zp6in.

ZwrScono sig do Naczelnika Wydzialu Rozwoju Gminy i
1. Czy przedmiotowe sprawozdanie za 2011 r. zostalo

Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynv i
opublikowane.

2' Jeaeli nie, proszg o podanie przyczynbraku zarnieszczenia w BIp tej informacji, wrazze
wskazaniem osoby(os6b) bezpoSrednio odpowiedzialnej za taki stan rzeczy,

W odpowiedzi czylamy, 2e: ,,sprawozdanie z realizacji Rocznego programu l4tsp1lpracy
z organizaciami pozarzqdowymi za 20ll rok zostalo sporzqdzonew dniu 12.04.2012 roku
i przeknzane do Biura Rady. Jednak nie zostalo opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznei". Jako przyczynQ niezamieszczenia sprawozdania w BIp wskazano ,,wylqcznie
przeoczenie przez pracownika odpowiedzialnego za realizacjg programu wsp1lpracy
z organizacjami pozarzqdowymi ( w tym rdwnie| za umieszczanie informacji publicznych
nviqzanych z realizaciq programu w BIp ) - inspektora wydz. RG\M (...)-.

Jednocze5nie poinformowano: ,,przeoczenie to zostalo naprawione i przedmiotowe

sprawozdanie opublikowane w BIP w dniu 23.04.br.,'.

7.) W zwi4zku z udzieleniem dotacji na wskazane wy2ej zadania zawarto stosowne

umowy. Zadania zostaly zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy. przebieg ich

tealizacji skontrolowano stosownie do postanowieri umowy (w tym kontrola sprawozdania

czgSciowego) oraz ZnzqdzenBurmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Nr 149ll l

z dnia 23 maja 2011 r., oraz Nr 15512012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powolania

komisji kontroluj4cej i oceniaj4cej realizacjg przez organizacjg pozarz4dowe zadah

publicznych wspieranych w formie dotacji zbudzetu Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny

(...) ustalenia jej skladu oraz okre5leniatrybu jej dzialania. W zakresie przekazania dotacji,

trybu kontroli realizacj i zadania i rczliczania dotacji - nie wniesiono uwag.

Pytania wrazz wyja6nieniami stanowi1zal4cznik Nr I do protokolu kontroli.

Wykaz akt kontroli Nr AK/610017113/III'2.3.1. stanowi zal4cznikNr 2 do protokolu

2.3,2. Wydatki z tytulu dotacji dla podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych -

z zastosowaniem ustawy o sporcie

Sprawdzeniem objgto: prawidlowodi udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji dla

LKS ,,Belk" w 2011 r. w kwocie 27.000,00 zl oraz w 2012 r. w kwocie 27.000,00 zt, na

tealizacjg zadan z zakresu wsparcia rozwoju sportu pn. ,,Sport i rekreacja dla wszystkich".

Miasta z nastgpuj4cymi pytaniami:

przygotowane do publikacji w BIp

zgodnie z Pani wiedz4 r6wnieZ
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Kontrolg przeprowadzono w oparciu o nastgpui4ce dokumenty:
- uchwalg Nr Lrv/672110 Rady Miejskiej w czerwionc e-Leszczynach z dnia
29 pu2dziernika 2010 r. w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowan ia zadanz zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny wraz ze zmianami;
- zarzqdzenie Nr 23111 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny z dnia
31 stycznia 2011 r' w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju
sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczynv wspieranych z budzetu sminv
w2011 r.;  

4,! c/., ,
- zatz4dzenie Nr Tltl Burmistrza Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny z dnia 9 stycznia
2012 r' w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sporfu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranychzbudzetu gminy w 2012 r.;
- Zarzqdzenie Nr 39111 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny z dnia l l lutego
2011 r' w sprawie powolania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosk6w klub6w
sportowych o udzielenie dotacji dla projektow z zalcresu rozwoju sportu na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczynv wspieranych z budzetu gminy w roku 2011, ustalenia jej
skladu o sobowego orM wprow adzenia re gulaminu dzialaniakomi sj i ;
- Zwzqdzenie Nt 20112 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny z dnia

23 stycznia 2012 t. w sprawie powolania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosk6w
klub6w sportowych o udzielenie dotacji dla projekt 5w z zalcresu rozwoju sportu na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych zbudzetu gminy w roku 21l2,ustalenia
j ej skladu osobowego oraz wprow adzeniaregulaminu dzialaniakomi sj i ;
- Protokoly z pracy Komisji Konkursowej oceniaj4cej wnioski zlozone przezkluby sportowe
o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budzetu gminy w 201 I i 2012
roku;

- wnioski LKS ,,Belk" o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresurozwoju sportu pn.

,,Sport i rekreacja dla wszystkich" w latach 2011 - 2012 wraz z zal1czonymi dokumentami;
- sprawozdania czgSciowe i koricowe z wykonania ww. zadania publiczneg o wraz
z zal1czonymi kserokopiami faktur;

- ewidencjg ksiggow4 do konta 224 - ,,Rozliczenie dotacji budZetowych";
- sprawozdart rccznych Rb-28S z wykonania planu wydatk6w budzetowych jst wg stanu na
31 grudnia 2011r. i 31 grudnia2012 r.

Umowg Nr RGiM.19ll3.3l20l7 zawarto w dniu I marca 20ll r. na wykonanie ww.
zadania, kt6rq podpisal ze strony Zleceniodawcy tj. Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny ,, :
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p. Wieslaw Janiszewski - Burmistrz Gminy
kontrasygnacie p. Zbigniewa Wojtylo _ Skarbnika
l/2011 z dnia 2 listopada 20ll r. w zwiwku
z dotacji.

Umowg Nr RGiM 2Il20l2 zawarto w dniu 15 lutego 2012 r. na wykonanie ww.
zadania, kt6r4 podpisal ze strony zleceniodawcy tj. Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny
p' Wieslaw Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny przy
kontrasygnacie p. zbigniewawojtylo - Skarbnika Gminy i Miasta.
Rozliczenie ww. dotacji nast4pilo w spos6b i terminach ustalonych w umowach.
Uwag w tym zakresie nie wniesiono.

3. Dlug publiczny, przychody i rozchody bud2etu w latach 2009-2012

W wyniku analizy zbiorczych sprawozdafl Rb-Z --o stanie zobowi4zai wedlug tytul6w
dluznych orcz por7czeri i gwarancji w latach 20ll-2012 stwierdzon o, i2l4czna kwota dlugu
Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny zaww.lata ksztahowala sig nastgpuj4co:

Rok 20llr. 2012 r.
Zobowi1zania wg Rb- Z 37.599.636,7r 35.371.655.80

w tym: wymagalne 92.960,30 383.779,39

W latach 20ll -2012 stanzobowi4za|wytaz,rle@

Na dzieri 31 grudnia 2011 r. wyst4pily zobowiEzania wymagalne w l4cznej wysokoSci

92.960,30 zl: w tym w urzEdzie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w kwoci e 7.902,51
zl oraz w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej w l4cznej kwocie g5.057,79 zl. z t14ulu

dostaw towar6w i uslug.

Na dzieri 31 grudnia 2012 r. wyst4pily zobowi4zania wymagalne w l4cznej wysokoSci

383.778,39, w tym: w Zakladzie Gospodarki Mieszkaniowej w wysokoSci 383.709,72 zl,

w ZarzTdzie Dr6g i Sluzby Komunalne w wysokoSci 60,00 zl oraz w rJrzedzie Gminv

i Miasta Czerwionka-Leszczynv w wysokoSci 8,67 zl.

ZobowiEzania wymagalne Urzgdu Gminy i Miasta, kt6re wyst4pily ',v latach 20lI-2012

zostaly opisane wrozdziale II.1 niniejszego protokolu

Nie przekroczono limit6w ustawowych.

W toku kontroli ustalono, 2e na koniec okres6w sprawozdawczych tj. na dzieh

3l grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r. wystgpowaly salda zobowi4zah z tylult po1yczek

i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy

Gminy i Miasta. Zmieniono aneksem Nr

z przesunigciem Srodk6w pochodz4cych



wg stanu na 31 grudnia2}ll r.
- Konto 134 -,,Kredyty bankowe" - w kwocie rg.532.26r,79 zr (wartosi nominarna),
- Konto 260 - ',zobowi4zania finansowe" - w kwocie 17.974.414,62 zl (wartos6 nominalna),
Razem zadlu2enie z tytulu kredyt6w i po2yczek oraz papier6w wartosciowych w kwocie
37.506.676,41 zl, wynikalo z ewidencji ksiggowej i bylo zgodne z d,anymi wykazanymi
w sprawozdaniu Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiqzanwg tytul6w dluznych
oruz gwarurrcji i porgczef za okres od pocz4tku roku do 3l grudnia 201 I r.
. wg stanu na 31 grudnia 2012 r.
- Konto 134 - ',Kredyty bankowe" - w kwocie 14.880.240,79 zl (wartoS6 nominalna),
- Konto 260 - ,,ZobowiTzania finansowe" - w kwocie 20.107.636,62 zl (warto6c nominalna).
Razem zadLuaenie z tytulu kredyt6w i po|yczek oraz papier6w wartoSciowych w kwocie
34'987'877,41 zl, wynikalo z ewidencji ksiggowej i bylo zgodne z danymi wykazanymi
w sprawozdaniu Rb Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi4zafi wg tytul6w dlu2nych
oruz gwamncji i porgczeri za okres od pocz4tku roku do 3l grudnia2072 r.

W latach 2009-2012 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zaciqgnEla jeden kredyt,
rue zaciqgaLa po2yczek oraz nie udzielala porgczen.

W zakresie tozdzialu dtug publiczny sprawdzeniem objgto zagadnienia w zakresie
jednego kredl'tu i jednej po2yczki oraz wybranych serii emisji obligacji komunalnych.

Kontrol4 objgto prawidlowo(;(, zaciEgania zobowi4zari z t5dulu kredytu zaci4gnigtego
w 2009 r. oraz jednej po|yczki zaciqgnigtej w 2007 r., na podstawie nastEpuj4cych

dokument6w: uchwal Rady Miejskiej, uchwal Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Katowicach w sprawie wydanych opinii, umowy o kredyt, umowy po|yczki oraz um6w o
obslugg emisji obligacji, ewidencji ksiggowej, wybranych dowod6w wplafy zalata20ll-2012

oraz sprawozdafi Rb-Z o stanie zobowiqzan wedlug tytul6w dluznych oraz porgczen

i gwarancji.

Kredyty:

l. Kredyt bankowy w PKO BP S.A.

W dniu 25 czerwca 2009 r. na podstawie umowy nr ZP342l4/0gl

73102024720000609600527200 zaci4gnigto kredyt w kwocie 12.000.000,00 zl na

sfinansowanie planowanego deficytu oraz na splatg wcze6niej zaci1gniEtych zobowiqzah

z tytulu po?yczek, kredl't6w oraz emisji papier6w wartoSciowych na okres od 26 czerwca

2009 r do 30 listopada 2017 r. Umowg o kredyt zawarl p. Wieslaw Janiszewski - Burmistrz

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy kontrasygnacie p. Zbigniewa Wojtyto -
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skarbnika Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny. zabezpieczeniem splaty kredytu byt
weksel wlasny in blanco wraz zdeklaracj4 wekslow4.

Rada Miejska w czerwionce-Leszczynachpodjgla uchwalg Nr XXXIV /367/09 z drna
27 lutego 2009 r' w sprawie zaciilgniEcia w 2009 r. kredytu bankowego dlugoterminowego
w kwocie 12'000'000,00 zl z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
wkwocie 5'379'375,00 zl,na splatg wczesniej zaci4gniEtych zobowi4zanztytulu pozyczek,
kredyt6w oraz emisji papier6w wartosciowych w kwoc ie 6.620.625.00 zl.

Uchwal4 Nr 4100/IV16412009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. IV Skladu orzekajacego
Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach wydano pozytywn4 opinig w sprawie
mo2liwoSci splaty przez Gming i Miasto Czerwionk a-Leszczyny kredytu bankowego
dlugoterminowego w kwocie 12.000.000,00 zl.

Zgodnie z umow4 splata kredytu miala nastgpowa6 w ratach piatnych po
200'00,00 zl pocz4wszy od lutego 2072 r., na ostatni dziert roboczy ka2d.ego miesi4ca, za
wyj4tkiem stycznia i grudnia w poszczeg6lnych latach, w kt6rych splata nie nast4pi . Zgodnie
z Uchwalq Rady Miejskiej Zr6dlem sfinansowania splaty kredytu bgd4 dochody wlasne
Gminy lub przychody Gminy. Ostateczna kwota zaci4gnigtego kredytu wyniosia
9.000.000,00 zl.

Sprawdzono na podstawie ewidencji ksiggowej oraz wybranych wyci4g6w bankowych
terminowoSi splaty rat kapitalorych oraz odsetek za okres styczeri 2OlI- marzec 2013.
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z tytulu ww. umowy kredytu zaplacrlo odsetki:
w 2011 r. w wysoko5ci 590.727,96 zl, w 2012 r. w wysokoSci 570.53 2,78 zl., w 2013 r. (do
31 marca 2013 r.) w wysokoSci 107.003,30 zl.

W latach 20Il-2013 w budzecie zostaly zabezpieczone

zaciqgnigtych kredyt6w i poLy czek.

hnansowe na splatg

PoLtczkiz

Na podstawie Uchwaly Nr IX/91107 Rady Miejskiej w Czerwionc e-Leszczynach

z dnia 27 kwietnia 2007 r. udzielono zgodg na zaciqgnigcie po2yczki w Wojew6dzkim

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 475.300,00 zl
na dofinansowanie przedsigwzigcia pn.: ,,Termomod,emizacja ze zmian4 2r6dla ogrzewania

dla budynku Gimnazjum nr 3 i Szkoly Podstawowej nr 4 w Czerwio nce-Leszczvnach przy

ul. Furgola 71". Tetmin splaty po|yczki okreSlono na lata 2008 - 2017, natomiast iako Zr6dlo
wskazano dochody wlasne Gminy i Miasta.

UchwalE Nr 4100/V15612007 z dnia 5 czerwca 2007 r. v Skladu
w Katowicach wydalo pozytywna opinig o mozliwosci spiaty po2yczki.
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umowg po2yczki * rr3r2007/r7/oNpo/p z dnia 20 ripca 2007r. z Wojew6dzkim
Funduszem ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej w Katow icach zawarl p. wieslaw
Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta czerwionk a-Leszczyny, przy kontrasygnacie
p' Teresy czajki - Skarbnika Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny. po2yczka zostala
udzielona w terminie od 20 lipca2007 r. do 30 czerwca20rT r.

Z hxmonogramu splat rat polyczki wynika, ze splata po2yczki nastgpowac bgdzie
w 36 ratach w okresie od 30 wrzesnia 200g r. do 30 czerwca2}lT r.
odsetki odpo?yczki naliczano i placono w okresach miesigcznych. w 2013 r.(do 3l marca
2013 t) zaplacono odsetki w kwocie 1.562,10 zl. W 2012 r. zaplacono odsetki od ww.
poficzki w kwocie 7.094,00 zl, aw 2011 r. zaplacono odsetki w kwocie g.4g7,17 zl.

Sprawdzono na podstawie ewidencji ksiggowej orazwybranych wyci4gow bankowych
terminowosi splaty rat polyczki oruz odsetek za okres 20ll-20r3.

Oblisacie komunalne:

Na podstawie Uchwaly Nr XLVU555/10 Rady Miejskiej w Czerwionc e-Leszczynach
zdnia26matca 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych udzielono zgodg na emisjE
12.000 obligacji o warto6ci nominalnej 1.000,00 zlka2d,anal4cznEkwotg 12.000.000,00 zl.
Zgodnie z ww- Uchwal4 emisja obligacji miala nast4pii poprzez propozycjg nabycia
skierowan4 do indywidualnych adresat6w, w liczbie mniejszej niz 100 os6b. Obligacje bgd4
obligacjami na okaziciela, nie bgd4 posiadaly formy dokumentu oraz nie bgd,q zabezpieczone.
Srodki uzyskane w emisji mialy zostaf przeznaczone na splatg wczesniej zaci4gnigtych
zobowirya1 z tyiulu emisji papier6w wartoSciowy ch oraz zaciqgnigtych po1yczek i kredlt6w
w kwocie 6,250.903,42 zl oraz pokrycie deficytu bud2etowego w kwocie 5.749.096,5g zl
w tym: na budowg i remonty dr6g i plac6w gminnych w roku 2010, na remonty gminnych

obiekt6w oSwiatowych i sportowychoraz siuz4cych ochronie przeciwpo2arowej, narealizacje

zadan inwestycyjnych zapisanych na rok 2010 w ,,Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2012" stanowi4cym zalEcznik do
uchwaly budzetowej na2010 rok. Obligacje mialy byd wyemitowane w pigciu seriach:

a) A10 - obligacje S-letnie na kwotg 2.000.000,00 zl,

b) B10 - obligacje 6-letnie na kwotg 2.500.000,00 zl,

c) C10 - obligacje 7-letnie na kwotg 2.500.000,00 zl,

d) Dl0 - obligacje 8-letnie na kwotg 2.500.000,00 zl,

e) E10 - obligacje 9letnie na kwotg 2.500.000,00 zl.

Ostatecmie zostaly wyemitowane tylko cztery serie

9.500.000,00 zl.
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Uchwal4 Nr 4100/1114212010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. II skladu orzekaj4cego
Regionalnej rzby obtachunkowej w Katowicach wydano pozytywn4 opinig w sprawie
mozliwosci wykupu pruez Gming i Miasto czerwionk a-Leszczyny obligacji komunalnych na
l4czn1kwotg I 2.000.000,00 zL.

w dniu 23 czerwca2010 r. zawarto umowg organizacji emisji obligacji (zarejestrowan4
w centralnym rejestrze um6w pod nr 456106110) pomigdzy Gmin4 i Miastem czerwionka-
Leszczyny, reprezentowanq przez p. Wieslawa Janiszewskiego - Burmistrza Gminy i Miasta
czerwionka-LeszczynY, PtzY kontrasygnacie p. zbigniewa wojtylo - Skarbnika Gminy
i Miasta czerwionka-Leszczyny a Domem Maklerskim Banku Bps s.A. z siedzibq
w warszawie' Zgodnie zww. umow4 emisja zostaladokonana w trybie oferty niepublicznej.
Emisja obligacji nast4pila w 2010 r.

Sprawdzeniem objgto rozliczenie z tytulu wynagrodz enia za wykonanie zlecenie
objgtego ww' umow4, wplyw Srodk6w pienigZnych na rachunek bankowy Gminy i Miasta,
ujgcie w ewidencji ksiggowej bud2etu oraz wkazanie danych w sprawozdaniu Rb-Z wg
stanu na dziert 31 grudnia 2010 r.,31 grudnia 2011 r i 3l grudnia2012 r. - uwas nie
wniesiono.

Na podstawie Uchwaly Nr vrr/65/11 Rady Miejskiej w Czerwio nce-Leszczynach
z dnia 25 lutego 2011 r' w sprawie emisji obligacji komunalnych udzielono zgodg na
wyemitowanie 6.000 obligacji o wartoSci nominalnej 1.000.000,0 0 zl kald,a na lqczn4kwotg
6'000.000,00 zl. Zgodnie z ww. Uchwal4 emisja obligacji miala nast4pii poprzezpropozycjg

nabycia skierowan4 do indywidualnych adresat6w, w liczbie mniejszej niz 100 os6b.
Obligacje mialy byi obligacjami na okaziciela, nie posiadaly formy dokumentu oraz nie byly
zabezpieczone. Srodki uzyskane w emisji mialy zostat przeznaczone na splatg wcze5niej
zaciqgnigtych zobowi}zah z tytulu emisji papier6w wartoSciowych oraz zaci4gnigtych
po?yczek i kredyt6w w kwocie 4.947.620,65 zl oraz na pokrycie deficy'tu bud2etowego
w kwocie 1.052.379,35 zl, w tym na rcalizacjg przedsigwzigd bgd4cych zad.aniarri
inwestycyjnymi ujgtymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

Uchwal4 Nr 4100/IIl45l20ll z dnia 11 kwietnia 2011 r. II Skladu Orzekaj4cego
Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach wydano pozytywn4 opinig w zakresie
mozliwoSci wykupu obligacji komunalnych przez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczynv

w lqcznej wysoko5ci 6.000.000,00 zl.

W dniu 11 sierpnia 2011 r. zawarto umowg organizacji, prowadzenia i obslugi
obligacji (zarejestrowana w centralnym rejestrze um6w pod nr 316/08lll) pomigdzy
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i Miastem Czerwionka'Leszczyny oraz Powszechn4 Kas4 OszczgdnoSci Bankiem
S'A. z siedzib4 w Warszawie. Ze strony Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny umowg
zawatl p. Wieslaw Janiszewski - Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny przy
kontrasygnacie p. Zbigniewa Wojtyto - Skarbnika Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny.
Zgodnie z postanowieniami ww. umowy emisja nast4pila w 20ll r. w szesciu seriach:

a) A11 - obligacje 6-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl,

b) 81I - obligacje 6-letnie na kwotg L000.000,00 zl,

c) Cl I - obligacje 7-letnie na kwotg 1.000.000,00 zi,

d) Dl I - obligacje 7-letnie na kwotg 1.000.000,00 zi,

e) El I - obligacje S-letnie na kwotg 1.000.000,00 zl,

0 Fi 1 - obligacje 8-letnie na kwotg 1.000.000,00 zi.

Sprawdzeniem objgto rozliczenie z tytulu wynagrodzenia za wykonanie

objgtego ww. umow4, wplyw irodk6w pienigZnych na rachunek bankowy Gminy

ujgcie w ewidencji ksiggowej budzetu oraz wykazanie danych w sprawozdaniu

zlecenie

i Miasta,

Rb-Z wg

\i[stanu na dzieh 31 grudnia 20Il r. i 3 1 grudni a 2012 r.

Uwag nie wniesiono.
!
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IV. GOSPODARKA MIENIEM
1. Gospodarka nieruchomoSciami komunalnymi

1.1. spruedaLe (zbycia) nieruchomosci gminnych w ratach 2010_2012.
Kontroli poddano: prawidlowosi przeprowad zenia procedury zbycia gminnych

nieruchomosci (w trybie: przetargowym, rokowaf, bezprzetargowym, sprzedu2y
bezptzetargowej lokalu uZytkowego, przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego
w prawo wlasnoSci), ujgcia zmian w ksiggach rachunkowych i inwentaryzacji. Dokonano
analizy por6wnawczej dokumentacji przetargowej (tj. wykazow nieruchomosci
przeznaczonych do zbycia, operat6w szacunkowych, ogloszefi o przetargach, protokol6w
z przetatg6w, protokol6w z rokowari), um6w sprzeda2y nieruchomoSci (wypisy aktu
notarialnego), dowod6w wplat wadium i zaplaty ceny nieruchomosci, ewidencji ksiggowej
i ewidencji Srodk6w trwalych.

Pr6b4 kontroln4 objgto 5 procedur zbycianieruchomoSci w latach 2010 - 2012.
Ww. okresie obowi4zywaly:

- uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zbycia poszczeg6lnych
nieruchomoSci;

- Zarz4dzenie Nr 307111 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2I
wrzesnia 2011 r'' ZatzEdzenie Nr 311110 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionk a-Leszczyny
z dnia 11 puldziemika 2010 r., Zarz4dzenie Nr 480/10 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powolania Komisji
Przetargowej; ZatzTdzenie Nr 76/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 23 marca2}ll r. w sprawie powolania komisji dla przeprowadzeniarokowari.

W trakcie kontroli ustalono:

l.)Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczynv nie posiadala opracowanego planu wykorzystania

gminnego zasobu nieruchomoSci o kt6rym mowa w art. 23 ust. I pkt 3 w zwiqzku z art. 25

ust' 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. tJ.22010 r.

Nr 102, poz' 651 z p6in. zm.). Plany wykorzystania zasob6w nieruchomogci powinny byc

istotnym narzgdziem dlugofalowej polityki rozwoju gminy, powinny umo2liwiai

identyfikacjg ewentualnych potrzeb i przyczvniai sig do jawnoSci i przejrzystoSci zarnierzefr

gminy wobec czgSci nieruchomoSci. W zwiEzku z powylszym zwr6cono sig o wyjaSnienie do

Naczelnika Wydzialu Mienia i Geodezji, czy zostal sporz4dzony ww. plan. kt6ry zgodnie

z art.25 ust. I ww. ustawy o gospodarce nieruchomoSciami, gospodaruje gminnym zasobem
nieruchomoSci. W odpowiedzi czyiamy: (...) ,,Czynnoici a,uiqzane z sporzqdzeniem planu \
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wykorzystania gminnych zasobhw nieruchomoici zostary podjgte i znajduiq sig
opracowania. Zostala zalozona baza zasobhw gminnych nieruchomoici ,,MIENIE,,
o ewidencjg grunt6w i budynk|w pozysknna z starostwa powiatowego w Rybniku.
Baza ta jest weryfikowana celem usunigcia ewentualnych rozbieinoici.
Przyporzqdkowuje sig odpowiednie atrybuty dot. sprzeda2y, oddania w u2ytkowanie
wieczyste, trwaly zarzqd, uiyczenia, najmu i dzieriawy.

Przyporzqdkowanie takie poz,voli na odfiltrowanie kartotek dla konlcretnych nieruchomosci
co umo2liwi sporzqdzenie zestawieri pod katem planu wykorzystania zasob^w oraz umozliwi
dokonanie prognozy poziomu wydatk6w nuiqzanych z nabywaniem nieruchomoici do
zasob6w oraz ich udostgpnieniem.

Funkcjonujqcy program dzier2muc6w i

prognozy w zalcresie osiqganych oplat z

prognozy w zalrresie aktualizacji oplot.

Lltyjainiam r6wniez, ze przy trwajqcych

w trakcie

w oparciu

uiytkownik6w wieczystych umo1liwi sporzqdzenie

tytulu dzierzowy i u2ytkowania wieczyvego oraz

pracach zaistnialy problemy natury technicznej,

bazy danych (udostgpnianej ewidencji grunt6w*ttiqzane z zaimportowaniem ahualizacji

i budynk|w przez Starostwo powiatowe).',

2.\ sprzedu2 w 2012 r. dzialki niezabudowanej rrr 3077/223 o pow. 3993 m2 - poLoioneJ

h -

zostala podjEta uchwala Nr DV99l11 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia
20 maja 2011 r. w sprawie wyrazrcnia zgody na zbycie nieruchomoSci gruntowej
niezabudowanej, obejmui4cej dzialkg nt 30771223 o pow. 3993 m2'

W celu sptzeduly w/w nieruchomoSci sporz4dzono operat szacunkowy w dniu 12 listopada
2010 r. na szacunkow4 wartoSi rynkow4 w wysokoSci 294.500,00 zl oraz wkaz
nieruchomofici przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

i ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. W wykazie nieruchomosci

przeznaczonych do zbycia ogloszonych Zarz1dzeniem Nr 181/11 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny z dnia 7 czerwca 2011 r, eraz w ogloszeniu przerargu ustnego

nieograniczonego na sprzedal nieruchomo6ci gruntowej niezabudowanej obejmuj4cej dzialkE
nr 30771223 o pow. 3993 m2, nie zawarto pelnego opisu nieruchomoSci m.in. informacji

dotycz4cych drogi dojazdowej do ww. dzialki oraz przebiegu cieploc iqgu przez ww. dzialkg,
stosownie do art.35 ust.2 ustawy zdnta2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami

(Dz. U. 22010 r. Nr 102, poz.657 ze zm). WyjaSnienie zlolylaNaczelnik Wydzialu Mienia
i Geodezji, w kt6rym czytarny: (...) ,,Dziatka 3077/223 zgodnie z zapisami obowiqzujqcego

planu zagospodarowania przestrzennego znajduje sig w terenach uslug cenotw1rczych o
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symbolu planu s, czgiciowo w terenoch ulicy o symbolu planu KZ l/2. Tworzy to duze
moiliwoici przyszlego zagospodarowania terenu. Z uwagi na powyisze na etapie zbycia
nieruchomoici nie narzucono ukladu komunikacyinego, gdy2 moglo by to spowodowat
ograniczenie mozliwoici zagospodarowania dziatki przez przyszlego nabywca. IIt wykazie
i ogloszeniu o przetargu wskazano iedynie, iz dzialko posiada wjazd od strony ul. 3-go Maja.
Nie zamieszczono tokze itormacii o przebiegajqcym cieplociqgu, gdy2 zlokalizowany on jest
w caloici na sqsiedniei dzialce 3078/223 bgdqcej wlasnoiciq Gminy. Jednoczeinie knzdemu
z potencialnych nabywc6w przyslugiwalo prowo do zapoznania sig z przedmiotem przetargu
or az uzys kania do datkowych informacj i.

Po rozstrzygnigciu przetargu okazalo sig, i2 rodzaj planowanej przez nabywca inwestycji
(ptn'vilon handlowy), determinuie z uwagi na duzy ruch kolowy koniecznoi7 zapewnienia
innego nii od strony ul. 3-go Maja wjazdu na teren dzialki 3077/223. Majqc no wzglgdzie
h'vestie zapewnienia bezpieczeristwa w ruchu drogowym oraz odpowiadajqc na v)niosek
nabywc'w wyra2ono zgodg na zapewnienie dojazdu przez dziatki 238l/223 oraz 307g/223 co
wymagalo przeprowodzenia stosownych uzgodnieri. Z uwagi na powyzsze, oraz majqc
nawzglgdzie negociacje pomigdzy nabyucq a operatorem cieplociqgu (zlokalizowanego na
sqsiedniej dzialce) w sprawie zmiany sposobu jego przebiegu podjgto decyzjg o przesunigciu
terminu zawarcia aktu notarialnego. "

W przedloZonej kontroluj4cym dokumentacji wynikalo, 2e w zwiqzku z powzszym
przedluhono termin na zawarcie umowy (aktu notarialnego) w celu wyra2enia zgody Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach na obci4zenie nieruchomosci gruntowych nr
23811223 i 30781223 slu2ebnoSci4 drogow4 na tzecz wlaScicieli nieruchomoSci nr 3077/223
or az zalatwi eni a spraw zwiqzany ch z mo dernizacj 4
Sporz4dzono Protok6l z dnia 4 paldziemika 201 | r. zprzeprowadzonego pierwszego ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej, gdzie

termin nazawarcie umowy sprzeda|y znabywcqdzialkiustalono nadzieh l6 grudnia 2011 r.
W zwi4zku z pojawieniem sig nowych okolicznoSci zwi4zanych z zapewnieniem dojazdu do
dzialki nr 30771223 przez dzialki nr 23811223 i 30781223 ww. dniu nie doszlo do zawarcia
aktu notarialnego sptzedt2y nieruchomoSci. Na powy2sz1 okoliczno5i spisano protok6l

i oiwiadczenia obu stron w formie aktu notarialnego oraz z p62niejsz4 zmian1tego protokolu

i oSwiadczeri w dniu 28 lutego 2012 r. Dnia2llistopada 2011 r. Rada Miejska w Czerwionce
'Leszczynach podjgla Uchwalg Nr XV/162/11 w sprawie wraaenia zgody na obci4zenie

nieruchomoSci gruntowy ch rtr 23811223 i 307 81223 sluzebnoSci4 drogowq na rzecz wia5cicieli

nieruchomoSci nr 3077/223. w celu okreSlenia wartosci rynkowej prawa
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nieruchomosci gruntowej otaz wartoSci sluzebnoSci, sporzqdzono operat szacunkowy w dniu
17 luty 2012 r.

W dniu 27 matca2}l2 t' podpisano umowg sprzeda2y oraz ustanowienia sluzebnosci
z nabywc4 dzialk| kt6t4 zawarto w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 125g/2012 na
podstawie protokolu z rozstrzygnigtego I przetargu. Sprzeda2 nieruchomoSci nast4p tla za ceng
brutto 723.855,00 zl. Nabywca uiScil ceng nieruchomoSci przed,zawarciem umowy tj. w dniu
26 marca2}l2 r. oraz oplaci6 prawo siu2ebnoSci.

25.350 m2 - polozonvch w czerwionce - Leszczyny w dzielnicly Leszcz)rnlr - rokowania
W celu sprzedu2y w/w nieruchomoSci sporz4dzono dwa operaty szacunkowe w dniu 24 maja
2010 r., na szacunkow4 wartoSi rynkow4 w kwocie 702.405,00 zl (dzialka rv 4679/364\ oraz
w kwocie 496.650,00 zl (dzialka rc 46801364) orazwkaznieruchom olci przeznaczonych do
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i ogloszenia. Zbycie nast4pilo na
podstawie Uchwaly Nr XII/7212003 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia
5 wrze3nia 2003 r. w sprawie zbycianieruchomoSci gruntowej niezabudowanej. Sporz4dzono
Protok6l z dnia 26 puldziernika 2010 r. na okoliczno6i ogloszenia pierwszego ustnego
przetargu nieograniczonego. Protok6l z dnia 5 stycznia 2011 r. na okolicznoSi ogloszenia
drugiego ustnego przetargu nieograniczonego. Ogloszenie o przeprowadzeniu w dniu
5 kwietnia 2011 t. rokowari na sprzedaZ nieruchomoSci. Protok6l z dnia 5 kwietnia 2011 r.
z ptzeprowadzonych rokowari na sprzeda2. W procedurze przetargowej na sprzeda2

nieruchomoSci, dotyczqcym dzialek o numerach: 46791364 i 4680/364 o l1cznej pow. 25.350
m2, nie dochowano 2l dniowego terminu zawiadomienia os6b ustalonych jako Nabywcy

o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedu|y (aktu notarialnego), stosownie do przepisu

att' 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. rJ.

z 2010 r. Nr 102, poz. 651). WyjaSnienie zlo|yla Naczelnik Wydzialu Mienia i Geodezji,

w kt6rym czyrwny: (...) ,,14r dniu 5.04.201I r. w wyniku rokowari na zbycie nieruchomoici

obeimuiqce dzialki nr 4679/364 oraz 4680/364 wyloniono nabywcA w/w terenu. pismem

z dnia 12.04.2011 r. poinformowono nabywcA o terminie zawarcia ahu notarialnego oraz
pouczono o skutkach nieprzystqpienia do zawarcia umowy. Z informacji przekazanych przez

pracownika merytorycznego, zawiadomienie o terminie zawarcia ahu notarialnego

z naruszeniem normy zawartei w art. 4l ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoiciami (Dz. u.22010 r. Nr 102, poz. 651) wynikalo z zgloszonej telefonicznie
przez nabywcA proSby o przesunigcie terminu podpisania umowy na wczeSniejszy olcres

z uwagi na jego dlu2szy wyjazd zagraniczny. "
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umowg sprzeda|y z nabytvcq dzialki zawarto w formie aktu notarialnego Rep. A Nr
451912011 w dniu l5 kwietnia 2017 r.,na podstawie protokol u z przeprowadzonych rokowaf.
sptzeda2 nieruchomosci nast4pila za ceng brutto 1.073.052,00 zl. Nabywca uiscil cene
nieruchomosci przed zawarciem umowy w dniu 13 kwietnia 20rr r.

w celu sprzedaly w/w nieruchomoici sporz4dzono: operat szacunkowy w dniu I I czerwca
2010 r' oraz aktualizacjq operatu z dnia 23 maja 20rl r., na szacunkow4 wartos6 rynkow4
w kwocie 2'054,00 zl, wykaz nieruchom oftci przeznaczonych do sprzeQa2y w drodze
bezptzetatgowej. zbvcie nastqpilo na podstawie uchwaly Nr XXXV ilr/4Tf ;:Jft,";ro,.i
w Czerwionce - Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyra2enia zgody na
czgsciowe zbycie nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej Napodstawie decyzji Nr 16111
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 1 marca 20ll r. zatwierdzono
podzial nieruchomoSci tj. dzialki nr 2573/37 wyniku kt6rej powstaly dwie nowe dzialki
o numerach: 2710137 o pow. 72 m2 i 2711/37 o pow. 1209 m2. Sporz4dzono protok6l

uzgodnieri z dnia 8 listopada 2011 r., gdzie zapisano,2e do powyzszej warto5ci dolicza sig
koszt sporzqdzenia operatu szacunkowego 250,00 zl netto plus vat, czyli 305,00 zl brutto, co
daje l}cznie 2.359 '00 zi. Umowg sprzedahy z nabywcq dzialki o rtr 2710/37 zawarto w formie
aktu notarialnego Rep. A nr 1529612011 w dniu 23 listopada 20ll r. na podstawie protokolu
uzgodnieri w sprawie sptzeda2y nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej w trybie
bezptzetargowym w kt6rym ustalono, iz ww. nieruchomo6d sprzedawana jest w celu
poprawienia warunk6w zagospodarowania nieruchomoSci przyleglej. Sprzeda2 nieruchomoSci
nast4pila za cen? netto 2.054,00 zl zwolnion4 z VAT na podstawie art. 43 ust. I pkt 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U z 2004 r. Nr 54, poz. 535
z poan' zm.), na podstawie jej wartoSci okreSlonej przez rzeczoznawcg maj4tkowego.

Do powyzszej warto6ci doliczono koszt sporz qdzeniaoperatu szacunkowego w wys. 350,00 zl
brutto /protok6l uzgodnienl. Nabywca uiScil ceng nieruchomo5ci przed zawarciem umowy
w dniu l7 sierpnia 20II r.

W celu sptzedaZy w/w lokalu sporz4dzono operat szacunkowy w dniu 30 lipca 2010

szacunkow4 wartoSd rynkow4 lokalu wraz z udzialem w czgsciach wsp6lnych budynku oraz
zwi4zanqztym lokalem ulamkow4 czEsci|prawa wiasnoSci gruntu w kwocie 547.799,00 zl,

Wkaz lokali uZytkowychprzeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. Sprzedu1y 
\--'
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lokalu u2ytkowego Nr XI o pow. 291,02 m2 dokonano na rzecz jego najemcy w trybie
bezprzetatgowym' zgodnie zIJchwal4 Nr XLVU562110 Rady Miejskiej w czerwionce -
Leszczynach z dnia 26 marca 2010 r. w wykazach lokali uzytkowych przeznaczonych do
zbycia, ogloszonych zarz4dzeniem Nr 240110 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny z dnia 18 sierpnia 2010 r. oraz ZarzEdzeniem Nr 291110 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 29 wrzesnia 2010 r., nie wskazano formy zbycia
lokalu oraz jego opisu, stosownie do art.35 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r.o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. u' z 2010 r. Nr 702, poz. 651). wyjasnienie zlo*yla Naczelnik
Wydziatu Mienia i Geodezji, w kt6rym czytamy: (...) ,,[4/ wykazach tokali uzytkowych
przeznaczonych do zbycia ogloszonych Zarzqdzeniem Nr 240/10 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 sierpnia 2010 r. oraz Zarzqdzeniem Nr 29j/10 Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 wrzeinia 2010 r jako opis lokalu wsknzano

iego lokalizacig ti. adres i kondygnacig. w zwiqzku ze zgloszonymi uwagami nakazano
pracownikom merytorycznym dostosowanie nazewnictwa kolumny do wymagan art. 35 ust. 2
pk 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. (J. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651) oraz rozszerzenie opisu. Jako formg zbycia wskazano zbycie prawa
wlasnoici lokalu z udzialem w nieruchomoici wsp1lnej. W zwiqzku ze zgloszonymi uwagami
przekazano pracownikom merytorycznym zalecenia dotyczqce uszczegdlawiania zapis1w
dotyczqcych formy zbycia zgodnie z wymagoniami wynikajqcymi z art. 35 ust. 2 pkt I I
ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz .651 ) . "

Sporz4dzono Protok6l uzgodnieri w sprawie bezprzetargowego nabycia lokalu uzy'tkowego

przeznajemc9 w dniu 12lipca2}ll r. W dokumentacji byl brak poSwiadczenia dochowania

fotmy pisemnej powiadomienia Nabywcy lokalu uzytkowego Nr XI o pow. 2g1,02 ̂ , prry

ul. 3-go Maja 36 C w Czerwionce - Leszczynach o miejscu i terminie zavrarcia umowy,

stosownie do art. 4l ust. I i ust. 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomoSciami. WyjaSnienie

zloLyla Naczelnik Wydzialu Mienia i Geodezji, w kt6rym czytamy: (..) ,,14/ zwiqzku ze

sprzedahq lokalu uzytkowego Nr XI o pow. 291,02 mt prty ul. 3-go Majo 36 C w Czerwionce-

Leszczynachw dniu 12 lipca 2011 r. pomigdzy przedstawicielami Gminy i nabywcy lokalu

spisano na powyZszq okolicznoi1 protok6l uzgodnieri, 14/ punkcie 6 tego protokolu za.warto

informacig o terminie zawarcia aktu notarialnego, zai w punkcie 7 pouczono o skutkach

nieprzystqpienia do zawarcia umowy. Protokdl mial formg pisemnq, zostal sporzqdzony

w dw6ch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. "

Umowg sprzeduly z nabywcl dzialki zawarto w formie aktu notarialnego
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873412011 w dniu 2l lipca 20ll r. na podstawie protokolu uzgodnieri w sprawie

bezprzetargowego nabycia lokalu u2ytkowego za cenQ brutto 548.000,00 zl, z czego

509.565,00 zl stanowi wartodi lokalu uZytkowego, a38.435,00 zl stanowi wartoSi ulamkowei

czgSci prawa wlasnoSci gruntu jako udzial w nieruchomoSci.

Zgodnie z umow4 Nabywca wplacil Sprzedawcy kwotg 109.600,00 zl przed zawarciem

umowy notarialnej przenoszqcej wlasnoSi lokalu uzytkowego. Kwotg 438.400,00 zl

tozlohono na 4 roczne raty, z kt6rych kaLdajest o wartoSci 109.600,00 zl. Splatg rat ustalono

do 15 grudnia kuhdego roku. WierzytelnoS6 Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,

skladaj4ca sig z niesplaconych rat nale2noSci i odsetek zostala zabezpieczona poprzez

wpisanie w ksigdze wieczystej utworzonej dla sprzedawanej nieruchomoSci, hipoteki

w kwocie 500.000,00 zl na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Do dnia kontroli

ustalono, i2 uregulowano 2 raty na lqcznq sumg 219.200,00 zl.

w 2011 r. dzialki Nr 1161/145 o pow. 790 m2

W celu przeksrtal.cenia prawa uZytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoSci

sporz4dzono operat szacunkowy w dniu 9 czerwca20ll r., na szacunkow4 warto$i rynkow4

prawa wlasnoSci nieruchomoSci w kwocie 54.265,00 zl oraz na szacunkow4 wartoSi rynkow4

prawa uzytkowania wieczystego w kwocie 39.212,00 zl. Nalezna oplata z ty4ulu

przeksztalcenia uZytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci stanowila roanic1 pomigdzy

wartoSci4 nieruchomoSci, a wartoSci4 prawa uzytkowania wieczystego i wynosila 15.053,00

zl. Zgodnie z ustaw4 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztalceniu prawa u2ytkowania

wieczystego w prawo wlasnoSci nieruchomoSci (Dz. lJ. z 2005 r. , Nr 17 5, poz. 1459 z p6^.

zm.) w dniu 27 czerwca 20lI r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczvny wydal

decyile w sprawie przeksztalcenia prawa u2ytkowania wieczystego w prawo wlasnoici

nieruchomoSci, w kt6rej zawarto:

- osoby kt6re wyst4pity z Zqdaniem przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego

nieruchomoSci w prawo wlasnoSci byiy poprzednio uzytkownikami wieczystymi ww.

nieruchomoSci;

- oplatg ztytuluprzeksztalcenia prawa uZytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci;

- osoba, na rzecz kt6rej zostalo przeksztalcone prawo u2ytkowania wieczystego w prawo

wlasnoSci nieruchomoSci, dokonala dla dotychczasowego wlaSciciela oplaty z tytulu tego

przeksztalcenia w wysoko6ci 7.526,50 zl;

- wierzytelnoSi z tytulu ww. oplaty podlegaia zabezpieczeniu hipotek4 przymusow4 na \
nieruchomo6ci, objgtej przeksztalceniem prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoScl J

I  ( t l  I  )  \I 13 [,{.it, 4 r-
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- oplatg ustalono pny zastosowaniu 50% bonifikaty.
Pytania wrazzwyjasnieniami stanowilzal4cznik Nr I do protokolu kontroli.
wykaz akt kontroli Nr 4I(7610 0/7ll3lrv .l .1 . stanow i zar4cznikNr 2 do protokolu kontroli.

1.2. Informacja o stanie mienia

Kontrol4 obigto informacjg o stanie mienia komunalne go za 20rl
stan mienia oruz jego zmiany w okresie od dnia 1 stycznia 20ll r. do dnia 3l

r., w kt6rej ujgto

grudnia 2011r.

zalqcznik Zarz7dzeniaNr 79/12BurmistrzaGminylsrctv'rr\ w LorlJqwLcr[il 1\'t t>t rz l5urmlsltza Gmmy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia29 marca2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, ujgto informacje dotyczqce zmian w stanie mienia komunalnego
zaistnialych od dnia zloheniapoprzedniej informacji, co stwierdzono na przykladzie:
' dzialek niezabudowanych nr 46791364 i 4680/364 o l1cznej pow. 25.350 -t, zbytych

w wyniku sprzedu2y w 20ll r.,
- dzialki niezabudowanej nr 2710/37 o pow. 72 m2, zbytej w wyniku sprzedazy w 20ll
' lokalu uzytkowego nr XI o pow. 291,02 m2, zbytego w wyniku sprzed,a\y w 2011 r.,
- dzialki Nr 1161/145 o pow. 790 m2 - przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego
w prawo wlasnoSci w 201 I r.

Ponadto, sprawdzono dane wykazane w

z ewidencj4 ksiggowq dotyczqc4 wykazanych

budynk6w i lokali - grupa ,,1", budowli - obiekt6w in2ynierii l4dowej i wodnej - grupa,,2,,,

ustalono' iz w informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2011, stanowi4cej

informacji o stanie mienia za 20ll r.

wartoSci: udzial6w, grunt6w - grupa,'0,,,

maszyny, urz4dzenia i aparaty og6lnego
- grupa ,,6", Srodki transportu - grupa ,,7,,,
- grupa ,,8" oraz dochody Urzgdu Gminy

do

kotly i maszyny energetyczne - grupa ,,3,,,

zastosowania - grupa,,4", .tJrz4dzenia techniczne

narzEdzia, ptzyrzrydy, ruchomoSci i wyposazenie

i Miasta uzyskane z gospodarowania mieniem.

Ww. informacja o stanie mienia komunalnego zawiercla elementy wymagane przepisami art.
267 ust. I pkt 3 ustawy.z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.IJ. z 2009 r.
Nr 157 po2.1240). Uwag nie wniesiono. itli'I
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v' ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKT SAMORZADU TERYTORTALNEGO
Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

1' Rozliczenia z jednostkami budietowy mi2009- 2012
Kontrol4 objgto: prawidlowosc rozliczeri finansovvych z jednostkami w ewidencji

budzetu (organu)' Kontrolg przeprowadzono na podstawie nastgpuj4cych dokument6w:
wydruk6w z ewidencj i analitycznej do konta 222 -,,Rozliczenie dochod6w budzetowych,,
i 223 -,,Rozliczenie wydatk6w budzetowych,,. Ustalono, ze prowad zono zapisy na kontach
analitycznych dotyczqcych poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych. Jednostki
otganizacyjne oswiatowe (szkoly' przedszkola) posiadaly oddzielne rachunki bankowe.

2' wyplata dodatku uzupelniajacego dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy -
Karta Naucryciela za lata 2009 -2012

Kontrol4 objgto: terminowoSi sporz4dzenia spraw ozdan za lata 2009-2012 z wysokosci
srednich wynagrodzertnauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego
w szkolach prowadzonych ptzez jednostkg samorz4du terytorialnego - Gming i Miasto
czerwionka-Leszczyny oraz terminowosi przedlokenia tych sprawozdari odbiorcom
wymienionym w art.30a ust. 5 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciel a (Dz. rJ.
22006 r. Nr 97, poz.674 zpo2n. zm.).

w zakresie terminowosci sporz4dzenia sprawozdan oraz ich przedlozenia odbiorcom
wymienionym w art.30 a ust. 5 Karty Nauczyciela - uwag nie wniesiono.

Ustalono, 2e w Gminie i MieScie Czerwionk a-Leszczyny przeslanki do wypiaty
jednorazowego dodatku uzupelniaj4cego dla nauczycieli wyst4p ily za lata 200g, 2010, 2011.
2012 i w ustawowym terminie tj.do dnia 31 stycznia nastgpnego roku zostaly wyplacone
jednorazowe dodatki uzupelniaj4ce. We wszystkich ww. latach wyst4pily przesianki do
wyplaty ww. dodatku dla nauczycieli grupy awansu zawodowego - dyplomowany. ponadto

za lata 2010,2011,2012 wyst4pily przeslanki do wyplaty ww. dodatku dla nauczycieli grupy
awansu zawodowego -mianowany, aza2011 r. wyst4pily przeslanki do wyplaty ww. dodatku
dla nauczycieli grupy awansu zawodowego -kontraktowy. Grupie awansu zawodoweqo -

stet2y(ci wyplacono za lata 2009, 20 1 0. 201 | .

3.Rozliczen ia z zakladrcm budZetowym

W powyhszym zakresie stwierdzono,2e z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-
\
\

I

Leszczyny w latach 20Il -2012 do Zakladu Gospodarki

Le szczy nach pr zekazano :
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- Dotacje przedmiotowe - w roku 2011 w wysokoSci 1.000.000,00 zl r w roku 2012
wwysokoSci 1.588.355,41 zl, 

; , ,- on txf,-,
- Dotacjg celow4 nazadaniabieairce- w roku jb# * wysokosci 2.410,g0 zl,
- Dotacje celowe zbudhetuna finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji
- w roku 201 I w wysokoSci 721.145,37 zl i w roku 2012w wysokoSci 1.864.08 0,74 zl.
Dotacje zostaly zaplanowane w uchwalach budzetowych Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, w tym dotacje przedmiotowe zgodnie z wymogiem okreSlonym w art. 219 ust. 3

ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr l57,poz. 1240 zp62n.

zm.)' Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjgla r6vrnie2 uchwaly dopelniajqc

wymogi axt.2l9 ust. 4 ww. ustawy:

- Nr IV/37l10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie stawek jednostkowych bgd4cych

podstaw4 kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2011 r. dla samorz4dowego zakladu

budZetoweg o wraz z uchwal4 zmieniajqcq - Nr rxl I 07 I | | z dnia 20 maja 201 | r.,
- Nr XVI/l7llI| z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie lv sprawie star,vek jednostkor.rych

bgd4cych podstaw4 kalkulacji dotacji przedmiotolvych na2012 r. dla samorz4dowego zakladu

budzetowego.

Rada Miejska ponadto, w podjgtej Uchwale Nr LM656/10 Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczvnach z dnia 29 pa2dziernika 2010 r., postanowila o nie wpiacaniu do

budzetu gminy nadwyZki Srodk6w obrotowych samorz4dowego zakladu budzetowego.

Rozliczenia udzielonych w ww. latach dotacji byly dokon)'wane w LJrzgdzie Gminy

Miasta Czerwionka-Leszczynv zgodnie zzasadami okreSlonymiprzezBurmistrza Gminy

Mi asta C zerwi onk a-L e szczyny w Z ar zqdzeni ac h :

Nr 14312009 z dnia I czerwca 2009 r. w sprawie okreSlenia szczegolowoSci rozliczenia

wykorzystania dotacj i przez zaklad bud2etowy,

- Nr 21111 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia2Sstycznia20ll r.,

w sprawie okreSlenia szczeg6lowoSci rozliczenia wykorzystania dotacji przez zaklad,

budZetowy.

Stwierdzono, ze:

- rozliczenia udzielonych dotacji byly przekazlrvane, zgodnie z wymogiem okreSlonym

w $ 45 ust. 1 rozporu4dzeniaMinistra Finans6w z dniaT grudnia 2010 r. w sprawie sposobu

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budzetowych i samorz4dowych zakladow

budzetowych (Dz. u. Nr. 24l,poz. 1616) - tj. w dniu 3l stycznia roku nastgpnego;
- roczne sprawozdania Rb - 30S byly przekazywane do Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny w terminie okreSlonym w rozporz4dzeniu Ministra Finans6w z dnia 3 lutego

i
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2010 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowei (Dz. rJ. Nr 20, poz. r03), tj. do dnia
3 I stycznia roku nastgpnego.

Jednoczesnie, analizuj4c dane zawartew zestawieniu - ewidencji analitycznej do
konta 224 2a2010 r' stwierdzon o, 2e na dziert3l grudnia 2010 r.wykazano kwotg rg0,33 zl
po stronie Ma (iako czgsc dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej - do zwrotu w 20l l r.).
Fakt ten nie wynikal jednak ze sprawozdania Rb- 30s, przekazanego do Urzgdu Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny za rok 2010. w sprawozdaniu Rb- 30s za 2010 r.
wykazano dane swiadcz4ce, 2e zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w czerwionce-
Leszczynach ottzymal dotacje celowe, o kt6rych mowa w art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia
27 sietpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2009r., Nr I 57, poz. 1240 z po1n. zm.),
w kwocie og6lem: 1.682.791,52 zl.

z rozliczenia - ,,wykonanie dotacji na inwestycje w 2010 r.,,, przedrozonego przez
zGM w czerwionce-Leszczynach do urzgdu Gminy i Miasta w czerwio nce-Leszczynach
dnia 3 | stycznia2oll t. wynika, 2e zGM w 2010 r. wykorzystal omawian4 dotacjg w kwocie
1 .682 .6 |1 ' |9z | -dozwro tupozos ta law igckwota180 ,33z l .@

(zlo2onym w UGiM w dniu 31 stycznia
2011 r.) w cz.D, kol. 13 -,,wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego,,, w poz.u-303 _
,,Zobovn4zania wobec budzetu z tytulu zwrotu dotacji na inwesty eje,,. Zgodnie z tresci4 $ 13
ust' 6 pkt lb, tiret czwarte zal}czntka Nr 39 do rozporz4dzeruaMinistra Finans6w zdnia
3lutego 2010 r' w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz.u.22010r., Nr 20,poz. 103),
w pozycji tej winien zostal wykazany stan zobowiqzah wobec budzetu z tytulu zwrotu dotacii
w czgsci, w jakiej nie zostala wykorzystana w roku budzetowym.

W zwiqzku z powylszym, do Kierownika Referatu Finansowo - Budzetowego
wniesiono o wyjaSnienia w sprawie przeprowadzaria kontroli sprawozdania Rb-30S
z wykonania plan6w finansowych samorz4dowych zaklad6w bud2etowych, sformulowane
zgodnie zponilszym:

1' w jaki spos6b odbywa sig weryfikacja (sprawdzanie) przedkladanych przez ZGM
sprawozdari Rb- 30s pod wzglgdem formalno - rachunkowym ($9 ust. 3 ww.
rozporz4dzenia) oraz czy wykorzystywane s4 w trakcie kontroli uprawnienia
wynikaj4ce z $9 ust. 4 ww. rozporz1dzenia.

2. Czy metytorycznej kontroli, zostalo poddane sprawozdanie Rb-30S za 2010 r.
zloaone przez ZGM w Czerwionce-Leszczynach do UGiM Czerwionk a-Leszczyny,
w zwiqzku z $9 ust. 4 rczporz}dzeniaw sprawie sprawozdawczosci bud2etqwej,.

l'"),1)' 4tr7 
A,#' / {y"

I

<:
\\

..-



3.Crry dokonywanie kontroli, o kt6rych mowa w $ 9 ust. 3 cytowanego wy2ej

w jego zakresie
rozporz?dzenia zostalo przypisane konkretnemu pracownikowi
czynnoSci.

W wyjaSnieniach czytany,2e: ,,Weryfikacia (sprawdzanie) przedkladanych sprawozdoil RB-
30s pod wzglgdemformalno - rachunkowym odbywa sig w zalcresie;
- prawidlowoici wypelnienia w dokumencie odpowiednich rubryk i p6l,
- kompletnoici danych,

- zgodnoici sprawozdania przekazanego w formie papierowej z wersjq przeslonq
elektronicznie,

- obecnoici w odpowiednich miejscach pieczgci, dat i podpis6w osdb upowa2nionych,
- zgodnoici dokumentu z innymi, poza rachunkowosciq, przepisami prcm)o,
- o tw i er dz e ni a pr aw i dl ow o i c i wyl i c z e fi arytm e ty c z ny c h,

na dowdd czeSo pracownik dokonujqcy kontroli dokonuje odpowiedniej adnotacji
na sprawozdaniu.

Uprawnienie do kontrolowania merytorycznej prawidlowoici zlo1onych sprawozdari
wynikaiqce z $ 9 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Finans|w z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
sprawozdawczoici bud2etowei (Dz, U. Nr 20, poz. 103), ze wzglgdu na iloit jednostek

skladajqcych sprawozdania, stanowi podstawg do kontroli merytorycznej wyryvkowo
wytypowanych sprawozdait oraz sprawozdait, hLrych koniecznoit przeprowadzenia kontroli
merytorycznei wynika z innych przeslanek. I w takim zalvesie jest to uprawnienie
wykorzystywane.

Nale2lt zaznaczyt i2 kontrola merytoryczna wynikajqca z $ 9 ust. 4 ww. rozporzqdzenia jest

uprawnieniem a nie obowiqzkiem i takie uprawnienie posiada kazdy organ, do kt1rego

skladane sq sprawozdonio ".

,,Spranozdania Rb-305 za 2010 r. zlo1onego przez Zaktqd Gospodarki Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach, w zwiqzku z brakiem przeslanek wynikajqcych z przeprowadzonej

kontroli formalno racltunkowej, nie poddano kontroli merytorycznej. (Jprawnienia

wynikaiqce z S 9 ust. 4 rozporzqdzeniq do kontrolowania merytorycznej prawidtowolci

zlohonych sprawozdari, w tym do przedlo2enia wskazanych l<siqg rachunkowych

i dokument|w, wykorzystywane sq ze wzglgdu na znocznq iloi6 jednostek sHadajqcych

sprawozdania wyrywkowo lub w przypadkach wczeiniejszego zalcwestionowania na przyklad

prawidlowoici zlohonych sprawozdait wynikajqcych z kontroliformalno - rachunkowei"

wskazano, ze dokonywanie kontroli, o kt6rych mowa w $ 9 ust. 3 i 4 ww.



Pani (...) w okresie od l0 maja2006 r.
zdnia 10 maja 2006 r.),

Pani (...) w okresie od 1 czerwca 2012

I czerwca2}l2 r.).

do l 2010 r. (pkt 7 zakresu czynnoSci

r. do nadal (pkt 9 zakresu czynnoSci z dnia

W okresie od I grudnja 2010 r. do I czerwca 2012 r.
podstawie pkt 9 zakresu czynnoSci z dnia 15 lipca 200g
czynnoSci zleconych przez bezpoSredniego przelozonego.

kontroli dokonywala pani (...) na

r. w ramach wykonywania innych

Kontroli sprawozdania RB-30S za rok 2010 dokonywala pani (...) na podstawie pkt 10
zakresu czynnosci w ramach zastgpstwa pani (...) podczas jej nieobecnoSci w pracy.
Zal4czono kserokopie zakres6w czynnoSci sluzbowych Pani (...) z dnia I czerwca 2012 r.
i Pani (. . .) z dnia 1 0 maja 2006 r .

Na podstawie przedlohonej ewidencji analitycznej do konta 221(40-02) za 20ll r.
ustalono, 2e Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczvny dokonai w dniu
31 marca 201I t. zwrotu dotacji celowej zalata 2008 - 2009 w wysokoSci 46.301,g6 zl.
Zwtot ten wykazano w sprawozdaniu Rb-27 S - z wykonania dochod6w jednostki

samorz4du terytorialnego za20ll r.jako wplywy ze z:wrot6w dotacji orazplatnoSci, w tym
wykorzystanych niezgodnie z ptzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur
(...), pobranych nienaleZnie lub w nadmiernej wysoko$ci, dotycz4ce dochod6w maj4tkowych
- $ 6660:

-  w d2.700,ro2d2.70001-  35.215,30 z l ,

- w d2.900,ro2d2.90001 - 11.086,56 zl.

Zastosowana klasyfikacja wskazuj e, 2e zwr6cona kwota zostala potraktowana jako

pobrana w nadmiernej wysokoSci. Wniesiono wigc do p. Zbigniewa Wojtyly - Skarbnika

GiM Czerwionka-Leszczyny o wyjaSnienie przyczyn/w4tpliwoSci, kt6re spowodowaly

odst4pienie od zastosowania art.252 ust. 6 pkt2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr I57 , poz. 1240 z p62n. zm.).

Zwr6cono sig takZe o informacjg, w jaki spos6b - zgodnie z wiedz4 Skarbnika

Gminy i Miasta - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej wykazal ten zwrot w przedkladanym do

UGiM Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu Rb- 30 S.

WyjaSniono, 2e od zastosowania art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

odst4piono z powodu ,,uwzglgdnienia opinii prawnej dotyczqcej a,vrotu dotacji celowej ktdrq

sporzqdzono na potrzeby Dyrehora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w przedmiotowej

sprawie. Zgodnie z opiniq do nvrotu zastosowqno art. 252 ust. I pkt. 2 ustawy o finansach
publicznych". Przywoluj4c oSwiadczenia Dyrektora oraz Gl6wnej Ksiggowej Zakladu
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Gospodarki Mieszkaniowej poinformowano, 2e ,,kwoto zwrotu nie zostala wykazana
w sprowozdaniu Rb-30 za 201I rok. Natomiast rozliczenie korekty vat dotyczqcego inwestycji
w lrsiggach Zakladu nastqpilo w miesiqcu grudniu 20. 0 roku. powyzsze znalazlo
odzwierciedlenie w sprowozdaniu Rb-30 za 2010 rok w dziale C: w20 - naleznoici netto
w kwocie 5 337 731, 47 zt oraz w w40 - Zobowiqzania i inne rozliczenia w kwocie
3 597 171,26 zl"' Do WyjaSnienia zal4czono kserokopie ww.: opinii prawnej, oSwiadczenia
Dyrektora i Gl6wnej Ksiggowej Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej.
Pytania wrzzwyjasnieniami stanowilzal4cznik Nr I do protokolu kontroli.
Wykaz akt kontroli Nr AK/61 0017113N.1-3.stanowi zal4cznikNr 2 do protokolu kontroli.

vII. rnne ustalenia - wykonanie wniosk6w pokontrolnych 22010 r.
l.Wykonanie wniosk6w pokontrolnych rvydanych w 2010 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadzila w terminie od 2l grudnia
2009 r t. do 12 marca 2010 r. kontrolg kompleksow4 gospodarki finansowej Gminy i Miasta
Czerwionce-Leszczynachza okres od I stycznia 2005 r. do 12 marca 2010 r. prezes RIO
w Katowicach pismem znak: WK-610014314109110 z dnra l7 czerwca2010 r. skierowal do
jednostki kontrolowanej wyst4pienie pokontrolne, zawieraj4ce 18 wniosk6w pokontrolnych.

Sprawozdanie z wykonania wniosk6w pokontrolnych zlo|yl p. Wieslaw Janiszewski -

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pismem z drua 13 lipca 2010 r. W toku
niniejszej kontroli, sprawdzeniem objgto realizacjg wniosk6w pokontrolnych o numerach od
1 do 18. wnioski w l, 2, 3, 5o 6, lr, 12, 15, 16 dotyczyly wzmocnienia nadzoru nad
pracownikami wymienionych wydzial6w w zakresie realizowanych przez nich zadan.

Kuzdy z Naczelnik6w wskazanych wydzial6w odpowiedzialnych za realizowane zadania

poinformowal Wydzial Finansowo-Bud2etowy, pisemnie o przestrzeganiu wniosk6w

pokontrolnych przez pracownik6w orM o pouczeniu pracownik6w o obowi4zuj4cych w ww.

zakresie przepisach oraz procedurach. Pozostale wnioski o nr 4, 7 , 8, 9, 10, 13, 14 przyjEto

do realizacji zgodnie z udzielonE odpowiedzi4. Natomiast wnioski nr 17 i l8 byly wnioskami

dyscyplinuj 4cymi pracownik6w, pozostaj 4cymi w gestii pracodawcy,
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Na powyzszych ustaleniach kontrol g zakonczono.
Kontrolg odnotowano w ksi4zce kontroli pod pozycj 4 29.
WyjaSnieri w trakcie kontroli udzielali:
- p. Wieslaw Janiszewski
- p. Andrzej Raudner
-p. J6zefZask6rski

- p. Zbigniew Wojtylo

- Burmistrz Gminy i Miasta
- ZastgpcaBurmistrza Gminy i Miasta
- Sekretarz Gminy i Miasta
- Skarbnik Gminy i Miasta

oraziwri pracownicy Urzgdu Gminy i Miasta w miarg potrzeby.
Integraln4 czgsd protokolu stanowi zal4czniko numerze:
l' wyjasnienia pracownik6w urzgdu Gminy i Miasta zwi4zane ztematyk4kontroli.
2.wykazy akt kontroli od nr AK/6100/7/13/r. donr AK/610 0t7/t3Nr.

Protok6l sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz
protokolu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Powiadomiono kieror.vnictrvo jednostki
o prawie wynikaj4cym z przepisow art. 9 ust. la ustawy z dnia 7 pu1dziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkolvych (Dz. IJ. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z po1n.zm.)
dotyczilcym mo2liwoSci odmowy podpisania protokolu i zlo2eniaw ci4gu trzechdni od daty
jego otrzymania pisemnych wyjasnieri, co d,o przyczyny tej odmowy.

Czerwionka-Leszczyny, dnia 8 maja 2013 r.
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